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Hier alweer de eerste nieuwsbrief van 2019. 
 
Dit jaar is het 23 jaar geleden dat onze vereniging is opgericht. Op de website van onze vereniging 
staat dat het doel van onze vereniging is om de weidevogels te beschermen. En als je dan kijkt wat we 
in de afgelopen 23 jaar  hebben opgebouwd dan is deze taak toch wel wat uitgebreid. Dit hebben we te 
danken aan de vrijwilligers die zich 100% voor onze vereniging inzetten. Ook merken we dat er van 
niet-leden steeds meer belangstelling komt voor onze vereniging en onze werkzaamheden. Dikwijls 
horen we ook dat het goed werk is wat we doen en krijgen we de vraag op welke manier ze onze 
vereniging zouden kunnen steunen. Lid worden willen de mensen dikwijls niet omdat ze geen tijd 
hebben om aan de werkzaamheden deel te nemen of lichamelijk dit niet kunnen. Tijdens de 
najaarsvergadering hebben we het over donateurs en rustende leden gehad. Naar aanleiding van deze 
vergadering heeft het bestuur besloten om iedereen in de gelegenheid te stellen om onze vereniging te 
steunen. Iedereen mag en kan lid worden, ze hoeven dan niet aan de activiteiten deel te nemen. Voor 
€12,50 per jaar zijn ze dan lid. Ze ontvangen de nieuwsbrieven en jaarverslagen zodat ze op de hoogte 
kunnen blijven van het reilen en zeilen van onze vereniging. Dus als u vrienden, kennissen of 
familieleden hebt die lid willen worden, ze zijn welkom. Ons motto is hoe meer leden hoe sterker we 
zijn. 
Aanmelden kan via de website:  https://weidevogelvereniging.nl/ 
Vervolgens: Contactpagina 
Daarna: Inschrijfformulier. 
Het inschrijfformulier kunt u invullen en verzenden.  
Door de secretaris wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. 
 
Ook is er de mogelijkheid om éénmalig  een donatie te doen, dit kun je ook aangeven via het 
aanmeldformulier op de website.  
Op dit moment zijn we nog met een nieuwe optie bezig n.l.  vrienden van de Natuur en (Weide) 
vogelvereniging Reusel-De Mierden ( NWR) . Hier kom ik de volgende keer op terug. 

 

In de wintermaanden blijven we ook actief. Op 11 december is onze najaarsvergadering geweest. Het verslag 
is door de leden te lezen op de website door in te loggen met de gebruikersnaam en wachtwoord.  
We zijn aan de Grote Cirkel en het Zwartven bezig geweest met het verwijderen van de boompjes die er niet 
thuis horen.  In het patrijzenproject zijn voertonnen geplaats en gevuld en de slagboom is weer gemaakt. 
Regelmatig wordt er langs de weg bij het patrijzenproject huisvuil gedumpt, ook dit wordt door ons  
opgeruimd. De Ecologisch Hoofd Structuur (EHS) is gemaaid, er zijn nog enkele poelen opgeschoond en langs 
het rolstoelpad wordt het zwerfvuil regelmatig opgeruimd. 
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Een voerton in het 
patrijzenproject 
Foto Ruud van Cuijk 

Zo wordt het huisvuil 
regelmatig 
achtergelaten bij het 
patrijzenproject. 
Gelukkig zat het deze 
keer in zakken. Het 
kan ook  zijn dat dit 
niet zo is. 

Foto Ruud van Cuijk 

 
Als we in de bossen de overtollige boompjes 
verwijderen laten we op verschillende plaatsen 
een grotere dennenboom staan om deze de 
kans te geven om volwassen te worden. Dit is 
mooi maar vooral ook belangrijk voor de 
nachtzwaluw. Het gebeurt regelmatig dat er 
iemand zo ijverig is om deze boom dan alsnog 
om te zagen. Waarschijnlijk is de bedoeling 
goed geweest met de gedachte dat wij het 
goede gereedschap niet bij hadden en dat dit 
nog moest gebeuren. Om dit in de toekomst te 
voorkomen heeft Bas-Jan van der Leede labels 
gemaakt met het opschrift, laten staan en 
deze aan de boompjes bevestigd. Hopelijk 
helpt dit. 

 

 

 
Foto Bas-Jan van der Leede 
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Net zoals in het bedrijfsleven moet onze vereniging ook aan de ARBO-eisen voldoen. Dat wil zeggen dat de 
mensen die met gereedschap dat motorisch wordt aangedreven hiervoor een opleiding moeten volgen.Van onze 
vereniging hebben de afglopen weken  6 personen de cursus voor de motorkettingzaag gevolgd. Foto’s Jos Laarakker 

 

 

De keep. 
 

               De koperwiek samen op vakantie met de 
               kramsvogel 

 
 
 
Foto’s 
Wim Castelijns 
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De roodborstjes die we hier nu zien 
zijn wintergasten en laten zich 
makkelijk fotograferen. 
Foto Piet Pijs  

De gele trilzwam. 
Foto Ruud van Cuijk 

                       

 
Op 12 januari hebben we bij 3 bedrijven palen met draden voor de zwaluwen gezet. Het was de 
bedoeling dat we dit op 5 plaatsen zouden doen maar vanwege het slechte weer hebben we eerder  
moeten stoppen. De palen zijn gezet bij Fabor langs de Hamelendijk, bij Geert van de Borne verreiker 
verhuur hoek Bakmannen Voort en langs de Lage Mierdsedijk. Allen in Reusel. 
Het is de bedoeling dat de andere twee in Hooge Mierde en Lage Mierde komen staan. Als u in de 
buurt bent is het de moeite waard om eens te gaan kijken.          Foto’s Ruud van Cuijk 
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Herfst- en winteractiviteiten 2018 – 2019 
 

LOKATIE ACTIVITEIT DATUM 

DE GROOTE CIRKEL, 
Reusel 

Berken en jonge dennen verwijderen. 
Verzamelen bij begin van de fietspad aan het eind 

van de Burg. Willekenslaan 

02 februari 

ZWARTVEN 
Hooge Mierde: 

Jonge dennen verwijderen 
Verzamelen bij begin fietspad Turnhoutsepad 

16 februari en 2 
maart 

NATIONALE 
OPSCHOONDAG 

Precieze activiteit en locatie worden nog bekend 
gemaakt 

23 maart 

 
 
We werken van 09.00 uur tot 12.00/12.30 uur. 
 
Overige werkzaamheden die nog in de planning staan voor dit seizoen: 

 Voortje en Beekakkersweg: berken en dennen verwijderen. Kleine onderhoudsbeurt. 
 Onderhoud kikker- en paddenpoelen: moeilijk vooruit te plannen i.v.m. inschakelen kraan. 
 Aanplanten bij Van Linschoten, hoek Beekakkersweg / Broekkant, Lage Mierde. Moeilijk ver vooruit 

te plannen i.v.m. levering plantmateriaal. 

 Het Panneven zou evt. ook nog opgenomen kunnen worden in de cyclus van werkzaamheden. 
Wellicht voor het volgende seizoen. 

 
Deze overige werkzaamheden kunnen we doen op een van de zaterdagen waarop we een andere activiteit 
hebben gepland of we spreken een datum tussendoor af, zoals afgelopen seizoen ook wel eens gebeurd is. 
 
  

 
 

Rectificatie. 
In de vorige nieuwbrief hebben is de foto’s van de nieuwbouw in Reusel en de gierzwaluwkasten gepubliceerd. 
Onder de foto’s stond de naam van het verkeerde bouwbedrijf, dit moest Bouwbedrijf van Montford zijn 


