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Van de redactie
Dit is inmiddels nummer 99. Het is aftellen naar
het honderdste nummer. Een feest-nummer met
een nieuwe naam. Met elke info wordt het IVN
een beetje ouder en eind dit jaar vieren we dan
ook het 35-jarig bestaan. Maar al draait het  IVN
Veghel al lang mee, ingedut is het nog niet. De
vele activiteiten bewijzen dat de vereniging
springlevend is. In deze info staan daarvan veel
verslagen met foto's. Leuk voor degenen die erbij
waren om op terug te kijken en voor de anderen
om te zien wat jullie gemist hebben.
Namens de redactie, Suzanne

Op de kaft
Bij het bezinkbassin tijdens de excursie bij
de waterzuivering
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Van het bestuur
Heerlijk die vakantietijd, ook als je niet weggaat,
de rust op de weg, ineens zijn de files er niet meer.
Zelfs in het Geerbos valt het erg op, geen sporters
die luidruchtig aangemoedigd worden of een
omroeper die de volgende wedstrijd aankon
digt.(natuurlijk, heb je wel een beetje zon erbij
nodig voor het goede gevoel).
Vakantie bij het IVN, je merkt het wel en toch ook
weer niet.
Sommige activiteiten lijken even stil te staan
maar gaan in de praktijk gewoon door. Zoals de
natuurgidsencursus,na een geweldig geslaagd
weekend in de Peel, hebben de natuurgidsen in
spé even rust van de lessen en excursies maar
ze zijn des te drukker bezig in het adoptiegebied
je. Andere activiteiten lijken gewoon door te
gaan zoals een excursie naar de waterzuivering.
Mooi om te zien dat we de natuur (bacteriën)
hard nodig hebben om de boel weer een beetje
schoon te maken. Dat het allemaal aardig lukt,

bleek uit het scheppen in de sloot waar de RWZI
op loost, heel veel soorten beestjes waren te
herkennen. Het vakantiegevoel kwam natuurlijk
helemaal opzetten bij de excursie naar de
boomkwekerij en daarna naar de wijnbouwer,
een beetje zon en een paar glazen wijn en je
hoeft helemaal niet meer weg.
Mooi was ook het uitzetten van de knoflookpad
in het Hurkske, een herintroductie-programma
van het RAVON. Een imposant project waar we
als IVN Veghel ook een bijdrage aan kunnen
leveren door het monitoren van de poelen waar
de larven zijn uitgezet, ook hier gaat het werk in
de zomer dus gewoon door.
Een hele rust gaf natuurlijk ook dat de verhuizing
naar de Buitendonk goed is verlopen. Op 22 juni
stond een flink aantal IVN’ers klaar om de spullen
te verhuizen. Dat ging best wel snel vooral dank
zij het voorbereidende werk van Lidou, Mia,
Annie, Corrie en Riet die een flink aantal avonden
bezig zijn geweest om alles te sorteren, weg te

doen wat weg kon en wat mee moest in dozen
te pakken. De verhuizing is dus goed gelukt maar
ook hiermee zijn we er nog niet helemaal. Er moet
nog flink wat ingericht worden; lamellen ophan
gen, kasten inruimen.
Dus, wie lekker van de zomer geniet maar af en
toe actief bezig wil zijn, kan zich melden er is nog
genoeg te doen. Genieten van de zomer wordt
dan nog beter, immers, na gedane arbeid
is het goed…
Geniet van de vakantie.
Namens het bestuur,
Fer Kalis, voorzitter
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Lidou‘s Geerbosdagboek
Dinsdag 28 mei 2013
Met een brandende zon op mijn schouders,
staande op de dijk, zoek ik de schaduw op van
de vlieren. Vanuit die hoogte overzie ik ons
Geerbosje. Jos heeft de paden gemaaid, alleen
de smeerwortels (Symphytum officinale L.) langs
de rand laat hij staan. De meeste hier bloeien
paars. Ze trekken hommels aan. En dat niet al
leen: " van de wortel ervan wordt een zalf ge
maakt om er gebroken botten van ledenmaten
mee te helen. Ook de homeopathische tinctuur
ervan wordt voor omslagen gebruikt (verdund
met water). Deze legt men op bloedende won
den, brandwonden, verharde borstklieren,
borstkanker en alle soorten verzweringen. De
verse bladen, wat gekneusd, worden op borst
kankergezwellen gelegd enz. Een van de oudste
en beste geneeskruiden". Een korte samenvat
ting uit het lexicon der geneeskruiden van Mellie
Uyldert.
Voor me lopen 2 mannetjes fazanten rustig door
het hoge gras, hun koppen steken er net boven
uit. Al pikkend gaan beiden een andere richting
uit. Als ze bij een kaal stukje komen, verschijnt
beetje bij beetje hun prachtige verenkleed. Onze
fazanten hebben een witte kraag, een opvallend

wit accent. Je raakt nooit op ze uitgekeken. Als
zij onraad voelen, lopen ze door en zorgen ervoor
dat ze weer in de struiken schuilen. Ze kraaien en
schudden hun veren even uit, zoals honden hun
haren uitschudden na een bad, (waarbij ieder
een in de omtrek vlug naar achteren stapt om
een douche te vermijden).
Rechts van mij, een eindje verder, bloeien de
adderwortels, roze pluimen op een dun steeltje,
net lantarentjes.
De lijsterbes is bijna uitgebloeid. Eens een jonge
ling van 20 cm uit de tuin van mijn zus. 23 jaar
geleden hier geplant. Hij is nu ongeveer 8 meter.
hoog.
Wat jammer dat ik geen kruk bij me heb, ik zou
zo de hele middag in de koele schaduw ons
Geerbosje kunnen observeren en genieten van
al het moois.
Een witje en een citroentje fladderen rond en
ondertussen hoor je een concert van winterko
ning, tjiftjaf, merel, zanglijster én roodborstje.
Voor mij is het allermooiste vogelgezang, nee,
niet van de nachtegaal, maar van het roodborst
je! (Doe hem maar eens na, dan verslik je je in
je eigen geluid).
Vanuit de verte zie ik 2 pimpelmeesjes voortdu
rend heen en weer naar hun nest vliegen, het
plekje is onder het dakje van een bijenflat. Dat
wordt hun 2de broedsel dit jaar. Eerst landen ze
op het dak daarna vliegen ze met een boogje
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het nest in.
En nu terug naar mijn werkplek, oei! een van de
hekjes staat open! Onmiddellijk grijp ik een stok
en rammel door de struiken om een eventuele
indringer op te jagen. Niets beweegt en niets
loopt weg. Poeh-poeh!

Zaterdag 1 juni 2013
Wat een mooie dag! We hebben hard gewerkt,
Annemieke, Gerard 2, Margriet en ik.
Annemieke heeft het zandpad geschoffeld.
Doordat het vochtige zand naar boven is getrok
ken, is het donkerder geworden, donkerblond,
zullen we maar zeggen.
Margriet pulkte het gras tussen de planten uit. Ze
gebruikte daarvoor een troffel, dun van metaal,
puntig maar wel afgerond. Tussen de planten
ontdekte ze een vierkant nestje.
Meteen was het duidelijk dat het afkomstig was
van het nestkastje dat boven haar in de lijsterbes
hing. Het deksel lag er ook vlakbij. Hoe kan dat?
Zullen we de eksters maar de schuld geven!?!
Vanmorgen heb ik mijn laatste voorraad zaden
(akelei, toorts, prikneus, cichorei, klokjes, enz.)
over een omgespit perkje uitgestrooid. Ja dat is
nogal laat in het seizoen, maar de natuur is ook
laat dit jaar en wie weet, misschien komt er nog
iets uit en anders volgend jaar.
Gerard 2 heeft zichzelf penitentiewerk gegeven,
zoals hijzelf zegt.

Op zijn knieën tussen de rijen, in het zand van de
oude akker, plukt hij de ongewenste kruiden
weg, zodat de akkerplanten (o.a.boekweit,
phacelia, mosterdzaad, enz.), meer ruimte
hebben en beter kunnen groeien. Soms twijfelt
hij of hij aan de juiste trekt of de verkeerde laat
staan. Zijn motto is: bij twijfel niet weghalen. Maar
zo vaak zal hij zich echt niet vergissen, hij kent
heel wat planten. Toch wees hij me een plantje
aan die al begon te bloeien: ̀ Wat is dat?´, vroeg
hij, `Dat is boekweit´ zei ik, en ik vertelde erbij: `
Boekweit, boek komt van beuk, denk maar aan:
Buche = Duits woord voor beuk – bok – boktor –
Bokrijk (een plaatsje in Nrd-België). Weit = weizen
= Duits woord voor tarwe, omdat ook van boek
weit net als van tarwe meel wordt gemalen. De
zaden van boekweit lijken op beukennootjes,
vandaar die naam.
En zo was en is Gerard urenlang bezig, hij neemt
niet eens een koffiepauze want `ander werk er
gens anders´ wacht op hem.
Mia kwam tussendoor een kijkje nemen en foto´s
maken, ze was net op tijd voor de koffie.
Onder het dakje van een bijenflat moeten de
eieren van de pimpelmezen zijn uitgekomen,
want de ouders zijn voortdurend bezig met insec
ten zoeken. De wijdopengesperde bekjes blijven
maar open staan (zo stel ik me dat voor), de
hapjes zijn nooit voldoende. Maar met zo´n
koude lente is voedsel moeilijk te vinden.
De muur staat in bloei: bieslook, muizenoortjes,
margrieten, reseda´s, het Geerbos wordt steeds
mooier!

Woensdag 19 juni 2013
Gisterenavond een paar uurtjes in het GB ge
werkt, terwijl Peter met een groepje IVN-ers in de
Aa-broeken vertoefde.
Het was boven de 30 gr., bewolkt, heel benauwd,
mijn T-shirt was nat, mijn broek plakte aan mijn
benen. Bah! Zo is het ook in de tropen, stel ik me
dan voor. Ook de vogels hadden geen puf om
geluiden te produceren. Maar het was toch zeker
de moeite waard om er te zijn en zeker om de
pas gezette plantjes water te geven. Er bloeit nu
van alles, alle vlieren, oranje havikskruiden,
muizenoren, vingerhoedskruiden, beemdkro
nen, (wilde) rozen, valeriaan, bolderiken, mar
grieten, adderwortels, lupines, akeleien, hoorn
bloemen, vetplantjes, reseda´s, wouwen, tijm,
bieslook, blaasjeskruiden, bosandoorn, katten
kruiden, (zie je het voor je?) koekoeksbloemen,
heuh… ook zevenblad …, toortsen, meerjarige
teunisbloemen, klaprozen en zeker niet te verge
ten … allerlei soorten klokjes! Klokjes, korenbloe
men (nog niet in bloei) en Klaprozen (K3) zijn
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voor mij heel speciaal, ik word er sentimenteel
van als ik naar ze kijk. Vreemd, waar komt dat
vandaan? Herinneringen aan mijn jeugd …?
Zaterdag heeft Jos´s-morgens vroeg de paden
in het perk gemaaid, dit moest gebeuren voor
dat er iemand het gras plat zou lopen. Door de
herrie van de maaier en doordat hij oorbescher
mers heeft, hoort hij niets. Als je iets tegen hem
wilt zeggen, klop je op zijn schouders of je gaat
gek doen om zijn aandacht te trekken.
De wilde rozen die tegen een bijenflat groeien,
hebben nog nooit zo mooi in bloei gestaan.
2 Weken geleden hebben Gerard 2 en ik de
lange sliertakken aan de flat vastgemaakt, zodat
ze er verder over heen kunnen groeien. Het is een

wilde roos die, in de vrije natuur, via bomen en
struiken omhoog klimt. De slierten kunnen wel 20
meter lang worden. Toen Peter en ik een keer een
bezoek brachten aan de Kleine Aarde in Boxtel,
ontdekten we dezelfde roos die ook zijn klim
boom had gevonden.
Het is zo droog geweest de laatste tijd dat op het
nieuwe akkertje achter de bank, de zaailingen
met moeite omhoog zijn gekomen en nu pas
beginnen sommige planten te bloeien zoals
boekweit, phacelia, klaproos.
Wel viel er in de loop van de morgen een fikse
bui. Niet iedereen was er even blij mee, maar
voor de planten was het heel goed. Vic en Peter,
die brandnetels aan het verwijderen waren,

gingen eerst onder de wilgen van de houtmijt
schuilen, maar niet voor lang. De bui hield niet
zomaar op. Daarom kozen zij toch voor het ha
zenpad richting auto´s.
De optimisten Annemieke, Annie en Mia, die fo
to´s aan het schieten was, en ik dachten dat het
niet lang zou duren. Dus bleven we even door
werken... Dat was een vergissing... Onder het
plenzen, hebben we gauw onze spullen onder
plastic gestopt en zijn ook maar richting auto´s
gerend.
Meteen een mooie gelegenheid om de koffie
pauze te houden. De ene wel melk en suiker, de
ander alleen zwart, nog een ander met alleen
suiker en Annie bleef trouw aan haar eigen zelf
gezette koffie. Gelukkig was de peperkoek droog
gebleven.
 
Zaterdag 6 juli 2013
Elk jaar worden we weer verrast door de vele
bloemen die hier bloeien.
Daar hoef je niets voor te doen, het komt vanzelf.
Maar wat doen jullie dan als alles toch vanzelf
bloeit? Heuh …wat doen wij? Tja, wij … we…
verplanten, we zaaien, we ondersteunen sommi
ge planten, we geven water aan jonge plantjes,
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we schonen, d.w.z. o.a. grassen weghalen,
planten die overwoekeren een beetje in toom
houden, soms spitten we een stukje, soms maken
we een helling kaal voor nestgelegenheid voor
wilde bijen en wespen, ja, dat doen we allemaal.
De rest doet de natuur.
Af en toe krijgen we complimenten van bezoe
kers dat je kunt zien dat het `bijgehouden´
wordt. En als de planten volop in bloei staan, als
de wilde bijen en wilde wespen rondvliegen (en
hun belagers) én als je elke bezoeker ervan ziet
genieten, is dát onze beloning.
Vandaag is het zo heet dat we af en toe onder
de parasols gaan schuilen. Zo zitten Fer en Peter
af te koelen na hun gedane arbeid. Ze bespre
ken iets of praten over ons nieuwe onderkomen

in de Bunders enz. Net hoorde ik Peter roepen:
`Hé Lidou waar blijft onze beloofde muntthee?´
Oei, was ik helemaal vergeten, ik wilde doorwer
ken om mijn karwei af te maken. Vlug plukte ik
blaadjes van de wollige munt, die hier overal
groeit, deed ze in een lege thermoskan, veel
suiker erbij (dat moet anders smaakt de munt
thee niet), de kan vol gieten met heet water en
5 minuten laten trekken. Annie kwam er ook bij
zitten, nee zij had haar eigen drinken bij zich,
maar wij genoten van die heerlijke thee.
Annie en Margriet droegen zonnehoedjes van
daag, zij hadden die hete zon verwacht. We
hebben 2 lichte parasols, die je makkelijk kunt
verplaatsen als je werkt. Maar door hun ijver
werden die soms vergeten waardoor zij toch in
de zon werkten. Mia kwam niet alleen koffiedrin
ken maar ook om de informatieborden schoon

te maken. Vooral degene die onder de eik staat,
was echt smerig. Ze showde ons haar schoon
maakproducten, vroeg meteen een emmer
water en ging aan de slag.
De Jacobsrupsen van de Jacobsvlinder (Tyria
jacobaeae), een nachtvlinder die overdag vliegt
in mei en juni, vreten het Jacobskruiskruid hele
maal kaal. Je snapt niet waar die minirupsjes zo
snel vandaan komen. Eerst zie je er 2 of 3. Maar
na een week tel je er wel meer dan 100. Die
verspreid ik over het Geerbos, om ze meer suc
cesvol te laten zijn. Als ze zich vol gevreten heb
ben en groot genoeg zijn, gaan ze afdalen om
zich op of in de aarde te verpoppen. De kleuren
geel/zwart zijn een waarschuwing voor de vo
gels: niet lekker! De prachtige vlinders komen het
volgend voorjaar uit, ze hebben zwart met rood
getekende voorvleugels. Je zou niet zeggen dat
´t van hetzelfde beestje is. Ze vliegen van plant
naar plant, ze hebben een kleine actieradius. Zo
even opvliegen en een eindje verder landen,
daardoor worden de rode ondervleugels even
goed zichtbaar.
De zwarte toortsen, bloeien met gele en soms
met witte bloemen, beide groeien en bloeien
hier. De witte schijnt zeldzaam te zijn. Daarom
markeren we de witte met een strikje raffia om ze
later in de nazomer apart te oogsten. Waarom
deze plant ̀ zwarte´ toorts genoemd wordt, weet
ik niet. Het klinkt wel somber voor zo´n mooie
plant.
De klimlathyrus heeft prachtige roze bloemen,
die helaas niet ruiken, hij vindt zijn weg weer
tegen de flats en tegen het Bryoniahek. De
kamperfoelie bloeit ook mooi met zijn geel/witte
bloemen, maar hij laat zijn geur pas ´s-avonds
vrij om de nachtvlinders te lokken.
Op het akkertje achter de banken, dat Peter in
gezaaid heeft, zijn de planten eindelijk gaan
bloeien, vooral de paarsbloeiende Phacelia´s
zijn talrijk, maar als je beter kijkt ontdek je daar
korenbloemen, bolderiken, kleine klaprozen en
boekweit tussen.
Tijdens de koffiepauze, zat Jan lachend naar de
geopende poort te kijken: `Wij hebben een be
zoeker`, zei hij. Wij keken maar zagen niets.`Ik
zie niemand´, zei ik, ̀ Kijk maar goed´.Er huppel
de een jong konijntje binnen. Oei! Gauw liepen
we erop af, Jan naar rechts en ik naar links en
gelukkig keerde hij meteen om.
 
Zondag 14 juli 2013
Gisteren hadden we een ledendag in Sint-Oe
denrode, zodoende konden Annie en ik hier niet
zijn.
Vanmorgen was het bewolkt en benauwd, niet
bepaald uitnodigend om te werken, maar er
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moest een karwei gedaan worden: de katten
staarten planten in het natte gebied. Ze stonden
nog in potten in emmers met een bodempje
water, nat, daar houden kattenstaarten van. Ze
begonnen al te bloeien.
Maar eerst maakte ik een rondje om wat omge
vallen planten vast te zetten en om wat grasjes
uit te trekken. De Jacobsrupsen liet ik in een
emmer vallen om ze daarna op nieuwe jacobs
kruiskruiden te zetten. Een geduldwerkje omdat
ze zich oprollen en zich laten vallen als je ze
verplaatst. In het akkertje ontdekte ik midden
tussen de phacelia´s en korenbloemen, 4 knal
rode inkarnaatklavers. Prachtig! Zo verschijnen
er iedere keer weer nieuwe bloemen.
Adderwortels mogen wel zeldzaam zijn, maar
niet in het Geerbos. Het zijn sterke planten, zij
vormen na elke stop een knol die zich goed
vastzet in de grond. Even een stukje over het
hoofd zien en binnen de kortste keren veroveren
zij de hele omgeving.
Jos had er al veel verwijderd, nu was het een
kwestie van de aarde omscheppen en goed
controleren.
Annie haalde de kattenstaarten voorzichtig uit
de potten en ik plantte ze, veel water erbij, gat
sluiten, enz. Maar het karwei was nog niet af,
sommige kattenstaarten hingen schots en
scheef. We bonden ze met raffia aan stokken vast
om ze voorlopig de kans te geven stevig te wor
den. Regendazen vlogen alsmaar om ons heen
tijdens het werk en af en toe staken ze.
Tijdens het schonen van de 2 slootjes, ontdekte

ik 2 konijnenholen, mooi verscholen onder het
groen. Oei! Als de konijnen maar van de katten
staarten afblijven …
De vogels waren opvallend stil, heel even hoorde
ik de specht en even later de sperwer, alleen de
zwartkop had praatjes, maar ook niet voor lang.
Naarmate de dag verstreek, verscheen de zon.
Het werd wel veel warmer maar niet meer zo
benauwd. Annie en ik kregen dorst en we beslo
ten even een pauze te nemen.onder de para
sols. Eentje is al meer dan 30 jaar oud, hij begint
behoorlijk te slijten, maar dat geeft niets zolang
hij maar schaduw geeft.
Terwijl ik muntblaadjes aan het plukken was,
vlogen opgeschikte fazanten weg. Eerst vader
toen moeder en ten slotte 2 jonkies. Annie had
ze al gesignaleerd toen ze aankwam. Af en toe
vindt zij hun prachtige veren tussen de planten.
Er vloog een blauwe glazenmaker over, (vanmor
gen zag ik het vrouwtje, geel van kleur). Witjes,
gehakkelde aurelia en een boomblauwtje flad
derden rond. Bij de flats was het druk met man
netjesbijen, alleen zijn het bijna allemaal van
dezelfde soort. Wel waren er opvallend veel
sapygina´s (koekoeksbijen) en maar 1 chrysis
(koekoekswesp). Op de bloemen vlogen alleen
maar hommels in allerlei maten, zo leek ‘t.
Voor we er erg in hadden was het 17.00 uur, tijd
om op te ruimen en naar huis te gaan.
Kom gauw kijken in het Geerbos, de zomer en
dus de bloemenpracht is zo voorbij …
Tot ziens in het Geerbos en
groetjes van Lidou.
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Harde feiten, zachte
meningen
Politici zoals Samsom en Gore die aantoonbaar
sprookjes vertellen, verdienen het dat zij door de
boze heks Visculamia in hun blote billen te kijk
worden gezet. Dat mensen druk bezig zijn hun
wereld onomkeerbaar tot een puinhoop te
maken, daar kan ik weinig aan doen. Maar de
chaos waarin ze de natuurwetenschappen ge
bracht hebben met hun geloof in de broeikas
theorie is gelukkig wel iets dat omkeerbaar is.
 
Daar probeerde ik iets aan te doen door met mijn
sprookje een gat in die met CO2 gevulde broei
kasballon te prikken. Karin Koppen en Mark Smits
zijn daar niet gelukkig mee, geloven is voor hen
belangrijker dan zeker weten. Jammer, maar het
gaat mij echt ook om een pleidooi voor duur
zaamheid, maar dan wel op degelijke ouderwet
se natuurwetenschappelijke basis. Menselijke
vervuiling is daarbij niet veel meer dan wat ge
bakken lucht. Meer zonnewarmte in zee is de
primaire natuurlijke opwarming, minder drijfijs en
meer verdampt water en CO2 uit de Noordelijke
IJszee zijn de directe gevolgen. Gaia lijdt niet
alleen door het vuurtje van een nonchalante
mens Prometheus, maar zonnegod Apollo zelf
blaast iets teveel zonnewind in haar gezicht.
 
Mark Smits ziet maar een deel van de werkelijk
heid als hij begint met rekenen. Een deel van wat
hij zegt, klopt. Maar het is lang niet de hele
waarheid. Wat Samsom beweerde, methaan
zou meer voor het broeikaseffect kunnen doen
dan CO2, is volgens Mark Smits én Visculamia
zowat driemaal overdreven. Diederiks poging
een fors tekort op de balans van Al Gore op te
vullen is dus volgens Marks data een fabel, be
dankt Mark! Maar dat gat in de balans blijft er
wel, want Mark ziet op zijn beurt niet in dat ruim
de helft van de opwarming van de atmosfeer het
gevolg is van meer regenval. Dat is water dat
tegenwoordig extra uit zee verdampt, iets wat
Mark niet kan of wil zien. Vroeger was een veel
groter deel van de Poolzee bedekt met ijs dan nu.
 
Nu warmt de zon in de zomer 24 uur per etmaal
de Poolzee op, waardoor niet alleen meer water
maar ook meer CO2 uit zee verdampt, terwijl
drijfijs smelt en de zee een beetje opwarmt. Voor
1950 ging die zonnewarmte verloren doordat het
witte ijs de straling weerkaatste. Niet toenemen
de vervuiling maar meer verdamping uit zee is
daardoor ook de belangrijkste oorzaak voor
steeds meer CO2 in de lucht.

Opwarming van de atmosfeer is het gevolg van
het veranderende klimaat, niet de oorzaak.
Hoe weinig vervuiling in werkelijkheid aan tem
peratuur en CO2 gehalte van de lucht kan doen
is goed zichtbaar als men kijkt naar het verleden,
voordat in 1950 de zon zo ongewoon actief werd.
Al die tot CO2 verbrande kolen verdwenen toen
op een heel klein beetje na volledig in zee.
Hoogstens een kwart van de toename van de
CO2 spanning sinds 1950 kan verklaard worden
door meer luchtvervuiling, driekwart is puur na
tuur. Mark heeft nooit de moeite genomen om
dat na te gaan.
 
Wat Mark Smits en al die wetenschappers waar
Karin op vertrouwt, vergeten is dat de wet van
Henry wel voor het oplossen van CO2 geldt, maar
dat bij verdampen van zeewater door zonnestra
ling kalksteen neerslaat en CO2 verdampt zon
der dat die wet eraan te pas komt. Dat is iets dat
mijn scheikundeleraar mij wel geleerd heeft. Al
Gore's leraar wist dat niet en die van Mark ook
niet. Die politiek ontstellend foute waarheid is
dankzij ruim twintig jaar broeikassprookjes in een
heel klein hoekje weggedrongen.
 
Ik heb hem daar uit tevoorschijn getoverd, had
ik dat beter niet kunnen doen? Natuurwetten
laten zich niet bij meerderheid van stemmen
amenderen, dus ooit zal de fout toch wel duide
lijk worden. Maar volgens mij is het nu echt de
hoogste tijd om de nuchtere waarheid dat het
klimaat vooral op natuurlijke wijze verandert
boven tafel te krijgen. Nog eens vijf of tien jaar
wachten duurt mij veel te lang. 
 
Frank Lippe

9



boot gemist heeft’ en met haar auto achter ons
aan zal blijven rijden.
Rijdend op de A50 krijgt Carla medelijden met
de eenzame chauffeuse. Ze weet Rob te bewe
gen halverwege Rooi/Son te stoppen bij het
benzinestation, zodat Carla met de andere auto
kan meerijden om eventueel de weg te wijzen.
Zij weet immers als geen ander hoe onnavolg
baar Rob soms kan zijn. Onze telaatkomer zet
echter liever haar auto hier aan de kant om met
ons verder te rijden! Dan bedenken we nog net
op tijd, dat als we op de terugweg hier de auto
weer willen ‘ophalen’ we eerst terug naar Veghel
zullen moeten rijden, daar omkeren en terugrij
den tot het benzinestation, vervolgens allebei
naar Son moeten rijden en daar omkeren rich
ting Veghel… Nu weten ervaren vrijdagochtend
wandelaars, dat Rob graag en zonder mokken
enkele kilometers extra maakt, maar dit vindt zelfs
hij te gortig. Oplossing: we gaan de auto parke
ren in het centrum van Son en rijden van daar in
één volgepropte auto naar Spoordonk.
Het is weliswaar ‘iets’ later dan gepland, maar
we kunnen nu dan toch gaan wandelen…,
tenminste, als ons incognito-lid haar autosleutels
snel weer kan vinden, want die zijn plotseling

Voorjaarswandeling ‘de
Beerze’
Nieuwsgierig geworden door de lovende ‘recen
sie’ van Rieky Bekkers in ons IVN-Info Herfst 2012
besluit ik zaterdag 1 juni mee te gaan met de
voorjaarseditie van diezelfde Beerze-wandeling.
Tegen mijn gewoonte in ben ik ruim op tijd op
het Stadhuisplein, waar echter tot mijn verbazing
nog niemand anders te bekennen is. Ik zal me
toch niet in de datum of tijd vergist hebben?
Omdat het een nog frisse ochtend is, besluit ik in
de auto te wachten. Even later zie ik tot mijn grote
opluchting een bekend IVN-gezicht verschijnen:
Annie. Dus toch de goede dag en tijd! Samen
verbazen we ons erover, dat er om 9.00 uur nog
geen ‘IVN-leiding’ te bekennen is, maar vijf mi
nuutjes later zitten we samen als enige deelne
mers bij Rob en Carla in de auto.
Op de dubbelbaanse Corridor komt een aardige
automobiliste naast ons rijden. Ik denk, dat ze op
deze mooie ochtend gewoon vriendelijk naar
ons zwaait, maar volgens de immer alert reage
rende Rob is het een ‘verlate’ IVN-collega, wier
naam ik niet zal noemen. Met handgebaren
probeert ze duidelijk te maken, dat ze zojuist ‘de
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spoorloos in Spoordonk. Overal zoeken: jaszak
links, jaszak rechts, binnenzak, borstzak, vestzak,
broekzak, kontzak. Op dit moment lijkt het wel of
een mens helemaal uit ‘zakken’ is opgebouwd.
In gedachten laat ik me ook alweer in de auto
zakken, terugkerend naar Son… Het zoekresul
taat blijft nihil, dus nogmaals zoeken, maar nu in
gestructureerde volgorde. Als de moed ons bijna
in de schoenen zakt, heeft Rob de oplossing:
tussen de zitting van de achterbank!
Eenmaal echt op pad volgt een heerlijke wan
deling. Het heeft geen zin elk plantje dat ik zie, te
benoemen of elk geluidje wat ik hoor, proberen
te herkennen. Het totaalplaatje van de Beerze is
gewoon wonderschoon. Om stil van te worden!
Ik heb in mijn IVN-leven zelden een zo mooi ge
bied bezocht en dan ook nog zo dicht bij huis.
In mijn herinnering zit het gebied vol kronkelende
riviertjes, kabbelende beekjes, ruisende water
vallen, stortende stuwen, glinsterende vistrap
pen, een watermolen, bloemenweiden, graslan
den, oeverzwaluwwanden, poeltjes, moerasjes
en smalle paadjes.
De mooiste waarneming tijdens deze wandeling

is voor ons vijven onbetwist het moment dat we,
struinend door een moerasachtig gebiedje,
plotseling ergens hevig gespetter in ondiep
water horen. Dichterbij gekomen zien we hoe
grote vissen met hun dikke ruggen en grote
rugvinnen boven water uitsteken en zich kris-kras
een weg lijken te banen door met gras begroeid
ondiep water. Onze eerste gedachte is, dat de
vissen door het dalende waterpeil geïsoleerd zijn
geraakt van hun eigenlijke levensgebied en hier
waarschijnlijk een vergeefs gevecht voeren voor
hun laatste levenskansen. Wat moeten we
doen? Een IVN-er laat natuurlijk nooit graag een
dier in levensnood en hulpeloze toestand achter!
Maar wat kunnen we hier doen?
Langzaam dringt het tot ons door, dat het ge
spetter misschien geen doodsstrijd is, maar een
gezonde ‘rituele dans’ van vrolijk paaiende vis
sen! Weg is ons doemdenken. Hun gespetter
klinkt ons nu ineens als muziek in de oren. Niks
geen ‘Requiem’ van Mozart, maar een vrolijke
‘Liebestraum’ van Liszt.
Een half uur staan we ademloos te filmen, te fo
tograferen en te kijken naar het liefdesleven van
een stuk of 15 grote zeelten van wel  50 cm. lang.
Allengs worden hun erotische escapades echter
minder veelvuldig en luidruchtig. Hun ingebouw
de Tomtoms dirigeren hen steeds meer feilloos
naar dieper water. Als de laatste rugvinnen
onder water verdwijnen, gaan ook wij weer ver
der. Heel even horen we langs de ondiepe wa
terkanten nog wat nagespetter. Een enkeling
heeft er blijkbaar nog niet genoeg van.
Onze dag loopt ten einde. Moe vleien we ons
neer op het terras bij de Spoordonkse molen en
genieten in het zonnetje van een consumptie,
ons met graagte aangeboden door …Corry.
Antoon Raaijmakers
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Programma augustus t/m
december
Datum / Plaats / Doelgroep /
Activiteit / Contactpersoon.
 
Elke vrijdag 09.30-12.30
          Vondelstraat
          Vrijdagochtend wandeling
          Ad vd Donk                           06 49 81 08 88
 
Nov t/m maart,1e zaterdag v.d. maand
          09.00-12.00
          Veghels Landschap (wilgenknotten)
          Fer Kalis                                           34 13 48
 
Augustus
          Maandag 19 augustus
          19.30-21.00
          Verenigingslokaal Buitendonk 3
          Leden/Publiek
          Avondexcursie: Natuur in de Wijk
          Peter van Beurden                          36 57 12
 
          Zondag 25 augustus
          09.00-16.00
          Stadhuis
          Leden/Publiek
          Doorstapwandeling: Rondje Veghel
          Fer Kalis                                           34 13 48
         
          Zaterdag 31 augustus
          21.00-24.00
          Stadhuis
          Leden/Publiek
          Avondexcursie: Nacht van de Vleermuis
          Gerard van Leiden                06 220 826 34
 
September
          Zondag 1 september
          Stadhuis
          Leden
          Excursie met watergidsen
          (Informatie volgt t.z.t. op de website)
          Karin Koppen                                  21 02 16
 
          Zaterdag 14 september
          09.00-16.00
          Stadhuis
          Leden/Publiek
          Dagwandeling o.l.v. Rob Knechten
          Rob Knechten                                 34 01 12
 

          Dinsdag 17 september
          20.00-22.00
          Verenigingslokaal Buitendonk 3
          Leden/Publiek
          Najaars cursus:
          zie kader voor overige data
          Fer Kalis                                           34 13 48
 
          Zaterdag 28 september
          09.30-12.00
          Geerbos
          Leden
          Geerboswerkdag
          Lidou van Beurden                        36 57 12
 
          Zondag 29 september
          13.00-16.00
          Natuurtuin
          Leden/Publiek
          Oogstfeest
          Pam Kalis                                          34 13 48
 
Oktober
          Zaterdag 5 oktober
          09.30-12.00
          Stadhuis
          Leden
          Fietsexcursie:
          Leerzame momenten in 't Lijnt
          (natuurgidsen in spe in actie in
          adoptiegebied)
          Wolter Brongers                     06 533 222 34
 
          Zaterdag 12 oktober
          Landelijk IVN Ledendag in Burgers Bush
          (meer informatie volgt in Mens en Natuur)
 
          Zondag 13 oktober
          10.00-12.30
          Stadhuis
          Leden/Publiek
          Excursie Paddenstoelen
          Antoon Raaymakers                      35 04 63
 
          Zaterdag 26 oktober
          19.00-22.00
          Stadhuis
          Leden/Publiek
          Nacht van de Nacht
          Mark van Heijst                                35 40 47
 

12



          Woensdag 30 oktober
          20.00-22.00 
          Verenigingslokaal Buitendonk 3
          Leden/Publiek
          Natuur in Canada - overeenkomsten met
          Europa
          Lezing Martien Helmig
          Karin Koppen                                   21 02 16
 
November
          Zaterdag 2 november
          Leden/Publiek
          Natuurwerkdag
          (informatie volgt)
          Fer Kalis                                            34 13 48
 
          Dinsdag 12 november
          20.00-22.00
          Verenigingslokaal Buitendonk 3
          Leden/Publiek
          Lezing: Het bijzondere leven in en om
          het Water
          door Rini Kerstens
          Lidou van Beurden                         36 57 12
 
          Zaterdag 9 november
          09.30-12.00
          Geerbos
          Leden
          Geerboswerkdag
          Lidou van Beurden                         36 57 12
 
          Donderdag 21 november
          20.00-22.00
          Verenigingslokaal Buitendonk 3
          Leden
          Foto's voor de vuist weg
          Lidou van Beurden                         36 57 12
 
December
          Dinsdag 10 december
          20.00-22.00
          Verenigingslokaal Buitendonk 3
          Leden
          Sprokkelen 
          Lidou van Beurden                             36 57 12
 
* Stadhuis = verzamelplaats kleine parkeerplaats
   links van het Stadhuis (bij skelterbaan)
* Verenigingslokaal IVN = Buitendonk 3 
* Geerbos = insectentuin Geerbos bij
   sportvelden Veghel (gele bordjes volgen).
   Meestal is op zaterdagochtend iemand van
   het IVN aanwezig.
   Contactpersoon  Lidou van Beurden   36 57 12
* Natuurtuin = Patrijsdonk 53a 

Overige data
Overleg werkgroepen (ver.lokaal 20.00u):
11 september
Gidsenavond (ver.lokaal 20.00u): 29 oktober
Programma Natuurontdekkers
Herfstactiviteiten:
* voorbereidingsavond :
   maandag 16 sept. (20.00u)
* voorwandelen:
   donderdag 19 september (09.30u.)/
   zaterdag 21 september (09.30u)
* week 39-40-41 wandelingen met groep 6
* dinsdag 22 oktober bijpraatavond (20.00u)

Najaarscursus
  
Binnenlessen:
          dinsdag               17   september
          dinsdag                 1   oktober
          dinsdag               22   oktober
 
Buitenlessen:
          zondagochtend     22   september
          zondagochtend       6   oktober
          zondagochtend     27   oktober
          zondagochtend       3   november
 
Kosten: niet leden 25 euro; leden IVN Veghel
15 euro. Aanmelden vóór 10 september bij
Annie Oudendijk tel. 365072 of secretari
aat@ivn-veghel.nl

13



Dagexcursie 13 juli
Onder ideale omstandigheden starten we op
zaterdag 13 juli op het stadhuisplein op de fiets
voor de dagexcursie. We worden om 10.00 uur
bij boomkwekerij Van den Berk in Boskant ver
wacht. Dat wordt in een aardig tempo 20 km
fietsen door het groene landschap. Via de Bie
zendijk, Laarsweg komen we op het mooie fiets
pad door het Dommeldal en gaan we achter
Nijnsel naar de Sint-Oedenrodeseweg. We wor
den ontvangen door de gids Paulus van den Berk
met een kop koffie. Paulus werkt al vele jaren in
zijn bedrijf en weet daardoor veel te vertellen. De
bomen, die het landschap rond Sint-Oedenrode
zo sieren, worden als kleine bomen gekocht en
als grote bomen verkocht. Uit heel Europa komen
de bestellingen. Zo hebben ze een bijdrage ge
leverd aan de Olympische Spelen in Londen, de
Wereldtentoonstelling in China en ook het park
bij het Louvre bij Parijs is door de familie Van den
Berk aangelegd. Veel bekende personen zijn in

Boskant over de vloer geweest om hun tuin aan
te laten leggen. Vol trots vertelt Paulus over de
eigen ontworpen machine die bomen uit de
grond kan halen met 2,5 meter doorsnee. Wij
bekijken deze machine vol bewondering. Een
aardig weetje is, dat de bomen om de 5 jaar
worden verplant zodat ze weer nieuwe wortels
kunnen maken en dat de kans om te overleven
bij het overplaatsen groter wordt. De familie heeft
een boek uitgebracht met 800 soorten bomen
die op het bedrijf gekweekt zijn. Om 12.30 uur
krijgen we van Paulus een prachtige plek aan
geboden om te lunchen. Buiten onze eigen
lunchpakketten zorgde Lidou ook nog voor wat
lekkers. Daarna fietsen we verder en belanden
bij de H. Rita kapel die in 2001 gebouwd is door
de buurtbewoners. H. Rita is de patrones van
hopeloze gevallen en het viel op dat er veel
kaarsjes opgestoken worden door de IVN-ers.
Dan gaan we verder naar de Damianenweg
waar we op boerderij Domaine les Damianes
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verwacht worden. De heer Van Boxmeer vertelt
ons alles over de druiven, die hij teelt en waar
wijn van gemaakt wordt. Veel deelnemers heb
ben zelf ook een druivenstruik in de tuin, dus
advies over stekken en snoeien kwam goed van
pas.  Als de druiven rijp zijn, gaan ze naar Duits
land  waar ze geperst en gebotteld worden,
daarna komen de flessen wijn weer naar Sint-
Oedenrode. Uiteraard proeven we zijn wijnsoor
ten in de wijnkelder, daarna moeten we nog 10
km. fietsen. Het lijkt of we weer energie hebben
gekregen, zo snel zijn we weer thuis. Totaal
hebben we 40 km. gefietst. Met 18 IVN-ers heb
ben we een heerlijke sportieve, leerzame en
vooral gezellige dag gehad. Lidou, bedankt voor
de organisatie en de versnaperingen.
 
Maria Kalis
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Laatste kans
Na de verschillende oproepen om uit de verza
melde aangedragen namen voor ons IVN-blad
een keuze te maken zijn er voor een breed ge
dragen naam toch te weinig reacties binnen
gekomen. Daarmee is het bijna onvermijdelijk
dat de redactie uit de voorliggende namen een
definitieve keuze maakt. Volgens afspraak wordt
de gekozen naam bij nummer 100 gebruikt.
In de lijst kwam de naam “stuifmail” voor, waarbij
sommigen een voorkeur hadden voor de schrijf
wijze stuifmeel. Die naam werd 5x gekozen, maar
die blijkt al in gebruik bij het landelijke IVN. Dus
die valt alsnog af.
Sprokkels werd ook 5 x gekozen. Dus die gaat in
deze stemming door in totaal 11 leden aan kop.
Maar in de vorige stemming die door meer
mensen werd gedragen, hadden we al scores
van 8 voor Veghels boeket. De nieuwe stemming
gaat daar dus niet overheen.
Hoogste score vorige stemming
8 x Veghels boeket
7 x nAAtuurlijk
6 x NatuurmAAtje
Hoogste score nieuwe stemming
5 x Sprokkels
Kies uit de overblijvende 4 dus de voor jullie 3
beste keuzes, anders komt er nooit één beste
bovendrijven.
Geef ook duidelijk een rangordes aan, die dan
ook het omgekeerde aantal punten krijgen.
Dus: de eerste keus krijgt dan 3 punten, de 2e 2
en de derde 1 punt.
1e keus………………………….
2e keus………………………….
3e keus………………………….
Dat helpt ons de volgens jullie beste naam te
kiezen
We vragen aan Karin deze keuzes via e-mail aan
jullie voor te leggen, zodat het doorgeven van je
keuzes zo gemakkelijk mogelijk wordt. Telefo
nisch doorgeven kan natuurlijk ook.
De redactie.

Rondje Loevestein
Dit keer gaan we op zaterdag 14 september een
'Rondje Loevestein' doen.
Het natuurgebied 'Loevestein' is een verzameling
van oude kleiputten, graslanden, ruigtes en oe
verwallen in de uiterwaarden rond het bekende
slot Loevestein. Het gebied ligt op de plaats waar
vroeger de Maas zijn monding in de Waal had.
In het terrein wordt nog steeds klei gewonnen,
waarbij oude winningen in delen bij het natuur
gebied gevoegd worden. De komende jaren zal
het gebied heringericht worden als onderdeel
van het Ruimte voor de Rivier-project 'Munniken
land', waarbij o.a. een dijkverlegging plaatsvindt
in de polder Munnikenland.

In het gebied ligt een oeverwal waar zich stroom
dalsoorten als Kattendoorn, Brede ereprijs, Bor
stelkrans, Knolribzaad en Beemdooievaarsbek
hebben gevestigd. Grote delen van de Gandel
waard bestaan uit relatief kleiige graslanden met
Veldgerst, Karwijvarkenskervel en Aardbeiklaver.
Hierin komt sinds kort ook Gouden sprinkhaan
voor.

Vanwege het optreden van kwel is het gebied
zeer interessant voor allerlei libellen, voor het
zeldzame Porseleinhoen en voor kwelplanten als
Dotterbloem en Holpijp. De aanwezigheid van
oude stukken ooibos en het oude kasteel maken
het gebied geschikt voor vleermuizen en bijzon
dere broedvogels als Havik, Nachtegaal, Ge
kraagde roodstaart en Bosuil.

Vertrek om 9.00 uur vanaf het stadhuisplein en
we zijn weer terug omstreeks 17.00 uur. Denk aan
voldoende proviand en drinken, maar ook
goede kleding en schoeisel. We rijden zoveel
mogelijk gezamenlijk en delen de kosten van het
vervoer.
 
Rob Knechten, telefoon 0413-340112
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Boktoruhh
En dan is het eindelijk zover. Een lange aaneen
gesloten periode van droogte. Ideaal weer om
het dak op te gaan om opnieuw te zoeken naar
een lek in onze dakkapel dat zich bij stortregen
en stevige wind uit een bepaalde hoek nadruk
kelijk manifesteert. Tevens de gelegenheid bij
uitstek om het schilderwerk aan een nadrukkelij
ke opknapbeurt te onderwerpen. We inspecte
ren de dakvoet, schuiven de pannen omhoog
en controleren nauwgezet of er scheurtjes in
onze polyester dakbedekking van het platte
dakkapeldak te bespeuren zijn. We vinden niets.
Allerlei theorieën passeren de revue, en terwijl we
onze ogen (ook Lidou heeft geen hoogtevrees)
rond laten dwalen, ontwaren we iets beweeglijk
groens bij de dakrand. Het onvolprezen kwartje
valt, een behangersbij. Wat doet dit diertje hier?
Het verdwijnt onder het boeiboord van de dak
kapel.
 
Even daarna komt er een andere, weer met blad.
In de tuin hadden we het 'geknip' van de behan
gersbij al eerder gesignaleerd, maar de nestel
plaats nog niet gevonden. Dan valt het volgende
kwartje. Behangersbijen, boktorvraatgangen.
Wat te doen. Uiteindelijk besluiten we de boei
boorden er maar af te halen. En jawel hoor.
Terwijl de behangersbijen met hun behang om
mijn oren zoemen, zo van “donder eens op”, ik
heb vandaag nog meer te doen, zien we reeksen

bladsigaren in het door boktorlarven aangevre
ten hout. De behangersbijen hebben hier nuttig
gebruik van gemaakt. Maar aangezien de con
structie toch danig is aangetast, kunnen we dit
zo niet laten zitten. Het aangetaste hout wordt
voorzichtig verwijderd, de groene sigarennestjes
zorgvuldig geoogst en in een voorlopige nieuwe
nestruimte aangebracht. De bijen proberen we
door ze te vangen en de pot tegen een bijenblok
met passende gaten te bevestigen aan een
nieuwe nestruimte te laten wennen. Uiteraard
voorzien van bloemen en water. Maar na een
nacht blijkt dat toch te hoog gegrepen. Dus laten
we de behangersbijen maar vrij om, eigenwijs
als ze zijn, elders zelf nestruimte te zoeken. 
 
Peter van Beurden
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Insectencursus 
Gerard Compiet heeft ons twee avonden over
stelpt met informatie over insecten, die behoren
tot de hoofdafdeling van de geleedpotigen in
het dierenrijk. Eén van de dingen die op mij in
druk maakte, is het feit dat je spreekt over enorme
aantallen als je spreekt over insecten. 
Zo zijn er 29 insecten-orden, die elk weer bestaan
uit vele soorten. In Nederland komen bv. 2300
soorten vlinders voor, veelal microvlinders. De
distelvlinder bv. legt in 1 á 2 weken tijd  5000 km
af, wanneer hij naar Nederland komt. Onvoor
stelbaar! Verder was het bijzonder interessant
om te horen hoe diverse soorten zich voortplan
ten en zich hebben gecamoufleerd om beter te
kunnen overleven.
Op zaterdag 25 mei gingen wij samen met Ge
rard naar de Aa-broeken. Gelukkig was het mooi
zonnig weer. Alleen de temperatuur was aan de
lage kant voor de tijd van het jaar.
Gewapend met een net en een paraplu ging
Gerard ons voor. Die paraplu diende om insec
ten op te vangen als hij met een stok tegen de
struiken aan sloeg. Er vielen wel insecten in zijn
paraplu, maar hoofdzakelijk spinnetjes. Van
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Karin hadden wij allemaal een potje gekregen
met een vergrootglas erin om zelf insecten te
vangen en te bekijken. Dus we gingen fanatiek
op jacht. Er werd van alles gevangen, zoals twee
maal een hommel, verschillende wantsen, een
schorpioenvlieg, een klein sprinkhaantje, zweef
vliegen, langpootmuggen, een strontvlieg enz.
Er werd een stengelgal gevonden en doormid
den gesneden. Toen zag je duidelijk het larfje
zitten.
Al met al is het een hele interessante cursus ge
weest. We hebben veel geleerd en meer bewon
dering gekregen voor de diverse insecten, die
hoe klein ook, vaak prachtige kleuren hebben.
Corrie Hoevenaars
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naar buiten om daadwerkelijk te zien hoe het er
in een rioolwaterzuivering aan toe gaat. We
volgden alle stappen die het water vanaf het
inlaatpunt aflegt voordat het schoon de zuive
ring verlaat. Het vervuilde water komt in verschil
lende bassins waarbij bacteriën het 'vieze' water
als het ware opeten tot er weer helder water
ontstaat. Dit proces duurt maar 24 uur! Het slib
dat in de bassins achterblijft, wordt verzameld en
afgevoerd met vrachtwagens. Dit slib wordt ge
bruikt in de wegenbouw. 
Na ons verblijf op de rioolwaterzuivering konden
we weer een frisse neus halen op de fiets. De
bestemming was de Beekgraaf een klein beekje

Excursie
rioolwaterzuivering
Op vrijdag 5 juli stonden we met de fiets paraat
op het stadhuisplein. We stonden klaar om de
pedalen te bestijgen op weg naar de rioolwater
zuivering op de grens tussen Veghel en Dinther.
Na een korte fietstocht kwamen we aan bij de
zuivering waar we ontvangen werden met koffie
en thee. Alvorens de rondwandeling over het
terrein startte, kregen we een kort filmpje over de
bezigheden van het waterschap Aa en Maas
waartoe de waterzuivering behoort. Na nog wat
toelichting en vragen van onze kant gingen we
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dat uitmondt in de Aa. We wilden met eigen ogen
zien of de waterkwaliteit goed was omdat het
waterschap op deze beek het gezuiverde water
loost. Daarom lagen er schepnetjes en zoekkaar
ten klaar om aan de hand van de aanwezigheid
van kleine waterdiertjes het water te beoordelen.
We haalden allerlei waterdiertjes naar boven die
in emmertjes en cuvettes werden gezet om er
een betere blik op te kunnen werpen. Behalve
grote aantallen waterdiertjes zaten in de schep
netjes ook opvallend veel kleine modderkruipers.
Een heel mooi resultaat als afsluiting van deze
leerzame excursie.
Suzanne van Zutven
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ben je zo iemand, geef het door aan de organi
satie. Dat kan via ons secretariaat (secretari
aat@ivn-veghel.nl) of rechtstreeks bij de natuur
tuin (natuurtuin@hetnet.nl /
telefoon 0413-343 982).

Oogstfeest in 2013
Het Oogstfeest wordt voor ieder die belangstel
ling heeft, gehouden op zondag 29 september
van 13.00 tot 16.00 uur in de Natuurtuin 't Bun
dertje aan de Patrijsdonk 53a in Veghel en wordt
georganiseerd door IVN-Veghel, Natuurtuin 't
Bundertje en Ruilnetwerk Veghel. 

Als je er vorig jaar bij was, dan weet je het al. Het
Oogstfeest is, nou ja, een feest!
Voor de ogen, met natuurlijke versieringen. Voor
de neus, met geuren van kruiden en kruiden
thee. Voor de smaakpapillen, die van zelfge
maakte soep van natuurlijke ingrediënten hou
den.
We gaan weer samen aan de slag om er een
geweldige dag van te maken. Kom meedoen als
bezoeker, je wordt hartelijk ontvangen. Er zijn
kramen, met o.a. honing van onze Veghelse
bijen, informatie over de volkstuinen van Ons
Hufke. Deze middag wordt er wol gesponnen van
de eigen schapen, wilgentenenvlechtster Anita
van Kraaij heeft een nieuw project voor de kin
deren. Kortom, er is veel te zien, veel te proeven,
veel te doen!
Wil je ook meehelpen? Dat is fijn, we zoeken voor
diverse werkgroepen nog helpende handen. Op
zaterdag wordt alles versierd, daarbij zijn extra
handen echt handig. We zijn ook nog op zoek
naar mensen, die een ambacht willen laten zien
of door willen geven aan anderen en mensen
die zelf jam inmaken om te verkopen. Ken je of

22



Wat is het IVN?
Het IVN wil de natuur in al haar kleur en veelvor
migheid onder de aandacht van mensen bren
gen en daardoor bijdragen aan de verwonde
ring en het respect voor al het leven rondom ons.
Daarom is onze zelfgekozen lijfspreuk:
 

In Voor Natuur
 
Het IVN Veghel is aangesloten bij de landelijke
Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie in
Amsterdam.
 
Wat biedt het IVN Veghel?
 
Voor belangstellenden organiseert het IVN nu al
bijna 35 jaar cursussen, tentoonstellingen, wan
delingen en fietstochten in en rondom Veghel.
Voor leden en donateurs staan ook wandelingen
in nabijgelegen natuurgebieden en verenigings
avonden met diverse natuurthema's op het
programma. De overige activiteiten vinden
plaats in werkgroepverband:
 
Werkgroep / activiteit /
Contactpersoon / telefoon
 
Amfibieën:
            Rieky Bekkers ...............................21 26 55
Geerbos/insectentuin:
            Pieter van Breugel ........................36 27 53
Planten:
            Karin Koppen .................................21 02 16
Natuurontdekkers:
           Hanneke Leenhouts............ ..........28 78 51
           Annette Roelands........................... 35 39 19
           Marja van Heijst...............................35 40 47
Vogels:
            Gerard van Leiden ........................34 06 82
Veghelse Vogelaars:
            Ton Hermans .................................21 02 16
Weidevogelgroep Boerdonk:
            Huub van Hees ..............................21 16 49
Veghels Landschap:
            Fer Kalis ..........................................34 13 48
Tentoonstelling:
            Mia Rooijmans ...............................36 29 77
Infoblad:
            Maria Kordewinders .........(0492) 46 33 83
Ledenactiviteiten:
            Lidou van Beurden ........................36 57 12
Vrijdagochtendwandelgroep:
            Ad van de Donk ............................36 53 64
Wandelen met de Donk:
            Mia Rooijmans ..............................36 29 77 

Wilt u actief worden in het IVN?
 
Dan bent u welkom als lid. Het lidmaatschap kost
€ 23,00 per jaar en voor huisgenootleden € 11,50
per jaar. Overmaken op rekeningnr. 4154271.
Nadere inlichtingen of aanmelden bij het secre
tariaat IVN Veghel Antoniusstraat 11, 5469 EV
Keldonk of secretariaat@ivn-veghel.nl
 
Wilt u het IVN Veghel ondersteunen?
U bent van harte welkom als donateur (minimum
€ 11,50 per jaar).
Overmaken op rekeningnr. 4154271. U krijgt dan
het jaarprogramma toegezonden en vier keer
per jaar het verenigingsblad met nieuws en
verhalen over de natuur in en rondom Veghel.
 
Afmelden ? Voor 1 december van het lopend
jaar bij het secretariaat
 
In het nummer van IVN-info leest u onder andere
over:
 
Alles waar u in verwondering verslag van doet
om anderen van uw belevenissen mee te laten
genieten.
 
Kopij inleveren voor het herfstnummer 100
Tot 15 oktober (liefst eerder!)
 
Redactieadres:
 
Maria Kordewinders-v.d. Tillaar
Geluckweg 4
5469 NA Boerdonk
Telefoon: .......................................0492 - 46 33 83
E-mail: kordewinders@home.nl
 
Foto's, tekeningen en
plaatjes zijn ook héél welkom.
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