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Activiteitenkalender	april

Natuurlijk	gaan	we	dagelijks	amfibieën	overzetten.	Maar
er	gebeurt	veel	meer	binnen	IVN	Heeze-Leende!	
Zaterdag	1	april:	Start	Inzenden	nominaties	Mooiste	Boom
Zaterdag	1	april:	Excursie	Vogelwerkgroep	Markerwadden
Zaterdag	1	april:	Wandeling	bestuur	met	nieuwe	leden
Zondag	2	april:	Deelname	aan	braderie	HeezeLeeft
Dinsdag	4	april:	Vergadering	Milieuwerkgroep
Vrijdag	7	april:	Excursie/inventarisatie	Florawerkgroep
Zaterdag	8	april:	Excursie	Vogelwerkgroep	Beleven
Donderdag	13	april:	Lezing	Petra	van	Leeuwen/Mari	de	Bijl
Vrijdag	14	april:	Excursie/inventarisatie	Florawerkgroep
Zaterdag	 15	 april:	 Excursie	 Vogelwerkgroep	 De	 Luizen	 /
Mariahof
Zondag	16	april:	Jeugd	IVN	bezoek	aan	schaapherder
Zondag	16	april:	Publiekswandeling	Vogelwerkgroep	in	De
Pan
Vrijdag	21	april:	Excursie/inventarisatie	Florawerkgroep
Zaterdag	22	april:	Excursie	Vogelwerkgroep	Leudal
Vrijdag	28	april:	Excursie/inventarisatie	Florawerkgroep
Zaterdag	29	april:	Excursie	Vogelwerkgroep	Koningsteen

	
Hoe	staat	het	met	de	Crowdfunding?

De	komende	weken	zal	onze	actie	onder	de	aandacht	gebracht
worden	 van	 de	 inwoners	 van	 onze	 gemeente.	 Er	 wordt	 een
flyer	 huis-aan-huis	 bezorgd	 op	 6000	 adressen	 in	 onze
gemeente.	 Verder	 hangen	 onze	 posters	 overal	 in	 winkels,
openbare	 gebouwen	 en	 bij	 particulieren.	We	 zullen	 aanwezig
zijn	met	allerlei	acties	tijdens	de	braderie	in	Heeze	op	2	april
en	bij	de	 lezing	in	 ’t	Perron	op	13	april.	Ook	in	de	media	zijn
we	 volop	 aanwezig.	 Nadat	 eerder	 het	 ED,	 Omroep	 Brabant,
RTL	 en	 SBS	 6	 al	 reportages	 hadden	 gemaakt	was	 het	 nu	 de
beurt	 aan	 Vroege	 Vogels	 en	 het	 Jeugdjournaal.	 Voor	 een
uitgebreid	verslag	zie	onze	speciale	Tunnelberichten.

Het	 geld	 voor	 de	 amfibieëntunnels	 komt	 van	 alle	 kanten
binnen.	 Grote	 bedragen,	 maar	 ook	 hele	 kleine.	 Symbolische
bijdragen	 zoals	 de	 nalatenschap	 van	 een	 overleden
natuurliefhebber,	 kinderen	 die	 de	 spaarpot	 legen	 of	 zelf	 een
crowdfundingsactie	beginnen	door	geld	te	vragen	voor	allerlei
klusjes.	Het	maakt	wat	 los	 in	 onze	 gemeenschap!	We	 zijn	 de
weg	 in	 bovenstaand	 plaatje	 al	 genaderd,	 we	 zitten	 zelfs	 al
over	de	helft.	Maar	we	zijn	er	nog	lang	niet!
	

Rabobank	overhandigt	cheque	voor
tunnels

Vrijdag	 jl.	 heeft	 een
afvaardiging	 van	 het
Coöperatiefonds	 van	 de
Rabobank	 een	 cheque	 van
5000	 euro	 overhandigd	 als
bijdrage	 aan	 de
amfibieëntunnels.	 Stille
getuigen	 hiervan	 waren	 150
amfibieën.	Op	de	 foto	 (naast

onze	voorzitter	en	de	penningmeester):	Harry	Maas,	Cees	van
Arendonk	 en	 Rob	 van	 der	 Kruijs	 van	 de	 Rabobank.	 Namens
alle	amfibieën	hartelijk	dank!
Foto:	Piet	den	Besten
	

Verloting:	koop	een	paddenlot
Tussen	 15	 maart	 en	 1	 mei
kunnen	 alle	 IVN-leden
meedoen	 aan	 een	 verloting
met	prachtige	prijzen.	Voor	€
15,-	 ben	 je	 de	 eigenaar	 van
een	 “paddenlot”	 en	daarmee
bezegel	je	(mede)	het	lot	van
de	 padden,	 kikkers	 en
salamanders.	 Want	 die
bijdrage	gaat	regelrecht	in	de	pot	van	de	amfibieëntunnels!	
Een	grote	prijzenpot	hebben	we	niet	maar	 je	maakt	wel	kans
op:
een	originele	ingelijste	illustratie	van	Ciel	Broeckx
een	aantal	sets	van	2	bioscoopkaartjes
een	familierondleiding	door	een	IVN-gids
een	aantal	prachtige	natuurfoto’s	van	onze	fotowerkgroep
enkele	zakken	kikkersnoep

En,	het	belangrijkste:	je	draagt	bij	aan	de	instandhouding	van
onze	unieke	populatie	amfibieën	in	onze	gemeente.
Voor	 meer	 informatie	 zie	 onze	 website	 (klik	 op	 het
plaatje)	en	het	Groene	Blaadje.
	

Verkiezing	"Mooiste	Boom	van	de
gemeente"

Omdat	 wij	 graag	 willen
weten	 welke	 boom	 in	 onze
gemeente	 favoriet	 is	 onder
onze	 inwoners,	 hebben	 wij
een	 verkiezing
uitgeschreven.	 Vanaf	 1	 april
tot	 half	 mei	 kunnen	 alle
inwoners	 op	 de	 “Mooiste
boom”	 stemmen.	 Dat	 is
natuurlijk	 voor	 iedereen
verschillend.	 De	 één	 zal	 de

hoogste	 of	 de	 dikste	 kiezen,	 de	 ander	 de	 oudste	 of	 de
markantste.	 Sommige	 bomen	 hebben	 een	 hele	 aparte	 vorm
wat	 je	vooral	 in	de	winter	ziet.	Misschien	 is	het	voor	 jou	een
boom	 met	 een	 verhaal.	 Op	 onze	 website	 en	 in	 het	 Groene
Blaadje	vind	je	meer	informatie	over	de	“spelregels”	voor	deze
verkiezing.
Uit	 de	 genomineerde	 bomen	 kiest	 een	 jury	 10	 bomen	 die
volgens	haar	in	aanmerking	komen	voor	de	mooiste	boom.	De
inwoners	 van	 onze	 gemeente	 kiezen	 uit	 deze	 selectie
uiteindelijk	 "de	 allermooiste".	 Onder	 de	 inzenders	 van	 deze
boom	wordt	een	winnaar	geloot	die	een	“jonkie”	van	dezelfde
soort	ontvangt.
Je	 kunt	 nu	 al	 meedoen	met	 de	 verkiezing.	 Klik	 op	 het
plaatje,	 vul	 het	 fomulier	 in	 met	 je	 favoriete	 boom	 en
stuur	separaat	een	foto	naar	pr@ivnheezeleende.nl	onder
vermelding	van	je	naam	en	locatie/adres	van	de	boom.
Foto:	Mariet	Camp
	

IVN	aanwezig	op	braderie	Heeze	Leeft

Op	 zondag	 2	 april	 vindt	 weer	 de	 braderie	 in	 Heeze	 in	 de
gemeentetuin	en	op	het	gemeentehuisplein	plaats.	Vanaf	12.00
uur	 tot	 17.00	 uur	 staan	 er	 kraampjes	 op	 het	 plein,	 in	 de
gemeentetuin	gaan	de	activiteiten	door	tot	18.00	uur.	Ook	IVN
is	 met	 een	 kraam	 aanwezig	 en	 heeft	 een	 mooie	 plaats
gekregen	 in	 de	 gemeentetuin	 bij	 veel	 activiteiten	 voor
kinderen.	Een	ad-hoc	werkgroepje,	bestaande	uit	enthousiaste
leden	 van	 de	 Kinderdoegroep,	 het	 Jeugd	 IVN,	 de
Amfibieëngroep,	het	Bestuur,	de	Tentoonstellingswerkgroep	en
de	PR-afdeling,	heeft	allerlei	plannen	gemaakt	voor	een	mooie
stand	met	veel	activiteiten	voor	kinderen.
Daarnaast	 proberen	 we	 natuurlijk	 wat	 te	 verkopen	 aan	 de
ouders,	 waarbij	 de	 opbrengst	 ten	 goede	 zal	 komen	 aan	 de
crowdfundingsactie	voor	de	amfibieëntunnels.
Kom	 op	 zondag	 2	 april	 even	 langs	 voor	 een	 praatje	 of
help	een	handje	mee!
	

Floragroep	start	het	seizoen
In	 het	 groeiseizoen	 (vanaf	 1
april)	 houdt	 de
Florawerkgroep	 weer	 iedere
vrijdag	 een	 excursie	 of
inventarisatie.	
De	 florawerkgroep	 houdt
zich	 vooral	 bezig	 met	 het
verzamelen	 van	 kennis	 over
de	 wilde	 planten	 in	 de
gemeente	 Heeze-Leende-

Sterksel.	 Naast	 bijzondere	 plekjes	 in	 de	 gebieden	 van
Staatsbosbeheer	en	Brabants	Landschap	worden	bijvoorbeeld
ook	de	planten	van	bermen	en	groenstroken	geïnventariseerd.
Maar	ze	willen	vooral	zoveel	mogelijk	genieten	van	de	bloemen
en	planten!
Het	 gebied	 waar	 geïnventariseerd	 wordt,	 wordt	 kort	 van
tevoren	 vastgesteld.	Het	 vertrek	 is	 iedere	 vrijdag	 om	10	uur.
Deze	maand	gaat	de	groep	dus	op	pad	op	7-14-21-28	april.
Wil	 je	 een	 keer	 mee?	 Neem	 contact	 op	 met	 Henk
Groenemans	(040-
2264122)	of	mail	naar	h.groenemans@hotmail.com	
	

Lezing	over	amfibieën	in	’t	Perron
Op	 donderdag	 13	 april
organiseren	 Bibliotheek
Dommeldal	 en	 Vrienden	 van
de	Bieb	 samen	met	 IVN	 een
avond	 in	 ’t	 Perron	 over	 de
natuur	 in	 onze	 gemeente,
waarbij	 vooral	 aandacht	 is
voor	 amfibieën.	 Het	 motto
van	 deze	 lezing	 is	 “Wie	 het
kleine	niet	eert……”.
Petra	 van	 Leeuwen	 zal	 ons	 meenemen	 in	 de	 aparte
levenswijze	van	de	verschillende	soorten.	Ze	zal	laten	zien	hoe
belangrijk	 deze	 nietige	 schepsels	 zijn	 in	 de	 gehele	 keten	 van
planten	 en	 dieren.	Daarna	 is	 de	 beurt	 aan	Mari	de	Bijl.	Hij
kan	 als	 geen	 ander	 vertellen	 over	 het	 grote	 belang	 van	 de
verschillende	 leefgebieden	 en	 de	 kansen	 en	 bedreigingen
daarvan	 in	 onze	 gemeente.	 Hij	 zal	 zeker	 ook	 ingaan	 op	 het
belang	 van	 een	 goed	 waterbeheer	 voor	 kikkers,	 padden	 en
salamanders.	 Tot	 slot	 zal	 er	 aandacht	 zijn	 voor	 onze
crowdfundingsactie	voor	tunnels	onder	de	Somerenseweg.
De	 avond	 begint	 om	 20.00	 uur.	Kaarten	 reserveren	 via	 de
website	van	’t	Perron	(klik	op	het	plaatje).	Kosten:	5	euro
voor	niet-leden	en	3	euro	voor	leden	van	de	Bibliotheek,	IVN	of
Vrienden	 van	 de	 Bieb.	 Je	 wordt	 ontvangen	 met	 een	 kopje
koffie/thee.
	

Wandeling	in	de	Pan:	op	zoek	naar	de
mystery	guest

Op	zondag	16	april	 gaan	we
weer	 met	 publiek	 op	 pad.
Onder	 leiding	 van	 onze
natuurgidsen	 wandelen	 we
door	 het	 natuurgebied	 van
de	 Pan	 in	 Sterksel.	 Het
vertrek	 is	 om	 14.00	 uur
vanaf	 de	 parkeerplaats	 van
Staatsbosbeheer	 bij	 het
Sterksels	 Kanaal	 aan	 de
Panweg	 in	Maarheeze.	 In	de

Pan	 zijn	 op	 zeer	 korte	 afstand	 diverse	 landschapstypen	 te
beleven.	 Het	 is	 een	 zeer	 vogelrijk	 gebied	 en	 de	 eerste
vogelzang	 zal	mogelijk	 al	 te	 horen	 zijn	 tijdens	 de	wandeling.
Voorkomende	 vogelsoorten	 zijn	 o.a.	 diverse	 spechtensoorten,
gekraagde	 roodstaart,	 roodborsttapuit,	 geelgors,	 zwartkopje
en	de	tuinfluiter.	Beloven	kunnen	we	het	niet,	maar	misschien
zien	we	als	bonus	de	ijsvogel	wel!
Foto:	Mariet	Camp
	

Scholenwerk	viert	de	lente
De	 lentemaanden	 zijn
begonnen,	 dus	 worden	 er
weer	 activiteiten	 op	 de
scholen	 gepland	 door
leerkrachten	 en
natuurouders.	We	 hopen	 dat
zij	 in	 deze	 periode	 een	 keer
met	de	kinderen	naar	buiten
gaan	 om	 de	 leerlingen	 de
lente	 te	 laten	 ruiken,	 horen,
voelen,	 zien	 m.a.w.	 te	 laten
beleven.	Enkele	 leerkrachten	en	natuurouders	hebben	zich	al
opgegeven	 om	 mee	 te	 doen	 met	 het	 Ganzenspel,	 het
boerderijbezoek	 en	 het	 Waterproject.	 Sommigen	 kiezen	 voor
een	 kortere	 versie,	 bijv.	 een	 boswandeling,	 waterdiertjes
zoeken,	 een	 vogelwandeling,	 de	 schaapskooi	 bezoeken.	 Deze
maand	worden	de	materialen	voor	project	Pinkeltje	voor	groep
1	 en	 2	 naar	 de	 scholen	 gebracht	 die	 de	 activiteit	 vervolgens
inplannen.	 Dirk	 Hezius	 organiseert	 een	 Sporentocht	 voor
groep	3,	Merlebos	en	Triangel	gaan	voor	het	Ganzenspel	voor
groep	4.
	

Jeugd	IVN	gaat	de	hei	op
De	 kids	 van	 het	 Jeugd	 IVN
gaan	 op	 16	 april	 van	 10	 tot
12	 uur	 op	 bezoek	 bij
schaapherder	 Riaan.	 Zij
leren	 daar	 hoe	 alles	 met
elkaar	 samenhangt:	 de
schapen,	de	hei,	de	insecten,
kleine	 zoogdieren	 enz.	 Het
gaat	 om	 de	 juiste	 balans	 in

de	 natuur	 en	 daar	 weet	 de	 herder	 alles	 van.	 Voor	 meer
informatie	 zie	 t.z.t.	 onze	 website	 of	 neem	 contact	 op	 met
Stefanie	van	Heck	(06-46789989).		
	

Cursus	“Wilde	bijen”	KNNV
KNNV	 Eindhoven
organiseert	 in	 april-
mei-juni	 een	 korte
cursus	 “Wilde	 bijen”.
Docent	 is	 onze
Annemiek	 van	 Dijk.	 De
drie	 theorieavonden
zitten	 vol	 informatie
over	 de	 levenswijze	 en
herkenning	 van	 wilde	 bijen,	 met	 speciale	 aandacht	 voor	 de
relatie	 tussen	bijen	en	 (vaak	hele	 specifieke)	planten.	Tijdens
de	 twee	veldbezoeken	kan	 iedereen	meezoeken	naar	bijen	en
andere	 insecten.	 Met	 verhalen	 en	 foto’s	 uit	 eigen	 tuin	 en
omgeving	 ZO-Brabant,	 geeft	 Annemiek	 een	 inkijkje	 in	 het
leven	van	wilde	bijen.
Voor	meer	informatie	en	aanmelding	(vóór	13	april):	zie
de	website	van	het	KNNV	(klik	op	het	plaatje).
	

Jeugdjournaal	op	bezoek	in	Heeze

Wat	 wás	 het	 een	 geweldige	 ochtend!	 Zondag	 19	 maart:	 een
grote	 groep	 kinderen	 was	 al	 vroeg	 uit	 de	 veren	 om	 mee	 te
helpen	 met	 het	 overzetten	 van	 de	 amfibieën	 over	 de
Somerenseweg.	 Dat	 was	 extra-spannend,	 want	 het
Jeugdjournaal	 zou	 komen	 om	 opnames	 te	 maken	 voor	 de
uitzending	 van	 zondagavond.	 Naast	 de	 kinderen	 waren	 er
extra-overzetters	 aanwezig	 en	 verder	 onze	 voorzitter	 Ben,
raadslid	Chris	Jacobs	en	uiteraard	de	filmcrew	van	de	NOS!!	
Nadat	 Hans	 iedereen	 welkom	 had	 geheten	 (foto)	 en	 verteld
had	waar	je	op	moet	letten	bij	het	determineren	van	amfibieën
en	bij	het	overzetten,	konden	de	kinderen	en	de	NOS	aan	het
werk.
In	 groepjes	 werden	 de	 emmers	 bekeken,	 alle	 de
amfibieën	geteld	en	op	soort	geregistreerd.	Dat	alles	onder	het
toeziend	 oog	 van	 de	 camera.	 Hier	 en	 daar	 werden	 kinderen
geïnterviewd,	met	microfoontjes	 in	 hun	 jas	 en	 een	 amfibie	 in
de	 hand.	 Super	 spannend	 natuurlijk,	 maar	 ze	 deden	 het
fantastisch!	Zoals	we	‘s	avond	allemaal	hebben	kunnen	zien.
Komend	weekend	gaan	de	kinderen	nog	één	keer	mee	met	het
overzetten.	En	volgend	jaar.....?			
Foto:	Ben	Pollmann
	

Kikker	blues

Die	weg	over,	dat	moetje
Je	bent	toch	ook	geen
doetje
Maar	voor	je	het	weet
Hebben	ze	je	beet
En	heet	je	Platvoetje

	

Help	Platvoetje	en	doneer,	het	kan	nog
steeds!

Doneer	met	de	QR-code

																			Of:
door	naar	de	site	van	het	Buitenfonds
te	gaan	(klik	op	het	logo)

Of:
door	overmaking	op	rekening

	NL22	RABO	0338	5315	99	ten	name	van	IVN	Afd.	Heeze-
Leende

	

Reageren	op	deze	nieuwsbrief?
Mail	naar	pr@ivnheezeleende.nl

Is	deze	e-mail	niet	goed	leesbaar?	Klik	hier	voor	de	webversie.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

	
Verzonden	met			

	

https://ivn-heezeleende.email-provider.eu/web/nvqi9sipcp/mtkzkka4tr
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://ivn-heezeleende.email-provider.eu/unsubscribe/nvqi9sipcp/mtkzkka4tr
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=link&utm_medium=email&_Mid=d149&ref=a-nvqi9sipcpc-mtkzkka4tr

