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IVN
Veldhoven Eindhoven Vessem
IVN Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid is
een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen. IVN
Veldhoven Eindhoven Vessem is zo’n afdeling met als
werkgebied de gemeenten Veldhoven, Eindhoven en een
deel van de gemeente Eersel (de kernen Vessem, Knegsel
en Wintelre).
De afdeling is ontstaan door samenvoeging van IVN Veld
hoven-Vessem en IVN Eindhoven in 2013 en heeft ca. 240
leden. Ons doel is om met onze activiteiten belangstelling
te wekken voor natuur en milieu. Bovendien willen we de
kennis bij het publiek hierover vergroten. Met diverse ac
tiviteiten zorgen wij voor bescherming en ontwikkeling
van de natuur in ons werkgebied.
 
 

Voorzitter Etje Hendrikx 040-2300815 etjehendrikx@gmail.com

    06-22886128  

Secretaris Gerard Lijten 040-2540904 ivn.vev@gmail.com

    06-20771867  

Penningmeester Paul Olijslagers 040-2541790 paholijslagers@onsbrabantnet.nl

Ledenadministratie Paul Olijslagers 06-38485115 paholijslagers@onsbrabantnet.nl

Leden Thea den Otter 040-2532913 tdenotter@kpnmail.nl

  Harrie Kesseler 040-2532079 hpekesseler@gmail.com

  Anita Liebregts 040-2521408 anitaliebregts@hotmail.com

Bestuur
 

Lidmaatschap
Het lidmaatschap kost per jaar € 24,00. Huisleden (ande
re gezinsleden die op hetzelfde adres wonen) betalen
jaarlijks € 3,-. Als (huis)lid krijgt u korting bij onze cur
sussen en kunt u deelnemen aan alle ledenactiviteiten.
Jeugdleden betalen € 32,00 per jaar. U kunt ook donateur
worden voor minimaal € 13,75 per jaar.
Scholen betalen een vaste contributie van € 40,00 per
jaar.

Landschap en milieu Peter Buijsman 040-2554299 peter.buijsman@telfort.nl

Natuurpaden Dré Verhagen 040-2051929 dreoers@gmail.com

Cursussen Jannie Landa 06-51403216 j.landa@chello.nl

Vogels Heine van Maar 040-2534269 heine.vanmaar@planet.nl

Water Tineke Lous 040-2544926 t.lous@hccnet.nl

Vlindertuin José van Lieshout 040-2538271 josevanlieshout@kpnmail.nl

Documentatiecentrum Vacant    

Jeugd IVN Heine van Maar 040-2534269 heine.vanmaar@planet.nl

  Etje Hendrikx 040-2300815 etjehendrikx@gmail.com

Wandelroute netwerk Rien de Schipper 040-2439982 rien.de.schipper@gmail.com

Tentoonstelling Etje Hendrikx 040-2300815 etjehendrikx@gmail.com

Scholenwerk Marian Kesseler 040-2532079 kesselermj@gmail.com

Publiek en Publiciteit Gerard Lijten 040-2540904 gerard.lijten@planet.nl

Planten Lia Verhagen 040-2051929 liaoers@gmail.com

Vleermuizen Dré Verhagen 040-2051929 dreoers@gmail.com

KLE Thea den Otter 040-2532913 tdenotter@kpnmail.nl

Kinder-doe Anita Liebregts 040-2521408 anitaliebregts@hotmail.com

middagen Petra van Leeuwen 040-2114070 petravanleeuwen@upcmail.nl

Werkgroepen
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http://www.ivn.nl/vev
e-mail: ivn.vev@gmail.com
Bank: NL33 INGB 0000 3920 82
Het Praatkruid is een uitgave van
het IVN Veldhoven Eindhoven
Vessem. Het verschijnt vier keer
per jaar, ieder seizoen een nieuw
Praatkruid.
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Dreef 42 5504 LC  Veldhoven
E-mail: paholijslagers@ons
brabantnet.nl

Jaaroverzicht
 
Etje Hendrikx
 
Alle werkgroepen zijn hun werkzaamheden in 2018 aan het evalueren en
samenvatten voor het jaarverslag. Er zijn weer veel activiteiten geweest op
gebied van educatie, inventarisatie en beleid.
 
Op 3 juli hebben we met succes de Natuurgidsenopleiding afgesloten. Na
een gezellige avond opgeluisterd met een zelf gebrouwen likeurtje van
Claudia ging ieder zijns/ haars weegs. Als snel kwam de groep kersverse
natuurgidsen weer bij elkaar: er werden plannen gesmeed en ideeën uitge
wisseld. Mensen met dezelfde ambities gingen bij elkaar zitten om plannen
uit te werken. dit heeft geleid tot een aantal nieuwe initiatieven, waarover
we in dit Praatkruid meer kunnen lezen.
 
8 september hebben we samen met de KNNV een grote inventarisatiedag
gehouden in de Aanschotsen Beemden. Met ruim 70 vrijwilligers zijn we
van de vroege ochtend tot diep in de nacht bezig geweest met het zoeken
naar soorten. We kwamen tot bijna 700 verschillende soorten. Daarnaast
zijn er diverse publieksactiviteiten geweest en de officiële opening van het
opnieuw ingerichte gebied. 
 
De waterwerkgroep is een samenwerking aangegaan met het RAVON. Als
een van de eerste groepen in het land doen we  een invertarisatie naar de
beekprik in de Dommel en de Keersop.  Het is weer een nieuw leermoment
en een bijzondere ervaring. In 2019 gaan we hiermee door. Omdat we een
pilot zijn, proberen we de vangmethode te standaardiseren, zodat andere
vrijwilligers elders in Nederland op dezelfde manier kunnen gaan werken.
 
Met het Jeugd IVN hebben we mee gedaan met de landelijke bodemdieren
dag. We hebben twee uur gezocht naar bodemdiertjes in de Vlindertuin
rondom d’n Aard. Met behulp van goede zoekkaarten konden we zelfs bij
pissenbedden, miljoenpoten, duizendpoten en slakken diverse soorten be
noemen. Het is een landelijke telling die vanuit  het Nederlands Instituut
voor Ecologie wordt gecoördineerd. Zij proberen het bodemleven in de be
bouwde kom in beeld te krijgen.
 
Ook op het gebied van beleid heeft het bestuur niet stilgezeten. We hebben
ons beleid aangaande privacy op papier gezet en geïnventariseerd hoe we
binnen onze vereniging hiermee omgaan. Ook hebben we nieuwe statuten
die helemaal up to date zijn. 
 
In het rooster van aftreden wordt duidelijk dat er een aantal vacatures gaan
ontstaan in het bestuur (zie agenda ALV in dit Praatkruid). Daarom vragen
we hier aandacht voor. We zoeken een paar leden die graag willen bijdra
gen aan de vereniging, met name de bestuurstaken. Je kunt je bij het be
stuur melden en eventueel al enkele vergaderingen meelopen. Je kunt je
ook voor de ALV aanmelden met de steun van 4 andere leden.
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Een duik in het
riet
HEINE VAN MAAR

Zaterdagmorgen heel vroeg zet Wil Beeren de netten
open, midden in het enorme rietveld bij de Zinkfabriek in
Budel-Dorplein. Netten met ragfijne draden die niet te
zien zijn.  Geluid van allerlei zangvogels klinkt door het
rietveld. Het is kunstmatig geluid. Het trekt vogels van
allerlei soort aan die moe zijn na een hele nacht vliegen
en willen neerstrijken. Jammer dat ze de openstaande
netten niet zien en een ogenblik later vastzitten.
Maar de redding is nabij. Wil komt regelmatig langs alle
netten en bevrijdt de vogels handig en zonder schade uit
hun netelige positie. Dan gaat ieder vogeltje apart in een
katoenen zakje en wordt meegenomen. Het is Wil zijn
grote passie en ook deze dag is hij er weer. We zijn uitge
nodigd en komen aan bij een klein hutje waar al tientallen
zakjes, met in elk een vogel gesorteerd op soort, aan een
plank hangen, wachtend op behandeling.

Wil Beeren met zanglijster

Kenmerken van een jonge heggemus worden aangeduid.

Een sperwer wordt geringd

Aan een tafel haalt hij het beestje voorzichtig tevoor
schijn, spannend voor ons, wat komt er voor de dag? Van
morgen vaak een zwartkop of een tjiftjaf. Wil bepaalt de
soort en, als het kan, het geslacht. Hij ziet de leeftijd aan
de vorm van de staartveren of aan witte randjes van de
vleugeldekveren. Je moet het maar weten. Het is in deze
tijd vaak een eerstejaarsvogel, die in 2018 ergens in Euro
pa uit het ei is gekropen. De ouders vertrokken al eerder
naar het zuiden, deze jongen volgen pas veel later. De
vogel krijgt een ringetje om de poot met een uniek num
mer erop. Dan nog het vetgehalte bepalen om de conditie
te weten en het gewicht bepalen. Dat gebeurt door de
vogel ondersteboven in een pvc buisje te stoppen op een
weegschaal. Dan mag hij eindelijk weg.
We zijn met zessen van de vogelgroep en houden om
beurten een vogel voorzichtig tussen onze vingers. Een
roodborst, zanglijster of een kleine karekiet. Wat is het
teer spul, maar met o zo’n mooi verenkleed.

 
Een sprinkhaanzanger is bijzonder, maar helemaal de
sperwer die achter een zwartkop aanzat en het net ook
even niet zag. Prachtige felle ogen en heel sterke klauwen.
Imposant.
Het doel van dit trekstation (er zijn er ongeveer 100 in
Nederland) is het ringen van vogels in de hoop dat er te
rugmeldingen komen. Dat gebeurt af en toe en dan blijkt
een vogel ver weg in Europa of Afrika te zitten. Dan komt,
na vele jaren en miljoenen geringde vogels, de trekroute
van een vogelsoort in beeld. De vogels van vanochtend
komen uit Scandinavië of Rusland en gaan nog verder
zuidelijk. Het ringen is nuttig voor kennisvergroting en
heel aangenaam midden in de natuur op deze plek in het
hoge riet.

Wil heeft grote vakkennis. Zo laat hij zien dat een gevan
gen jonge rietgors een mannetje is. Zoals je misschien
weet zijn de geslachtsorganen van een vogel buiten het
broedseizoen niet zichtbaar. Hoe bepaal je dan het ge
slacht? Nou je blaast over de bruine kopveertjes die de
mannetjes en vrouwtjes in de winter allebei hebben, je
kunt het onderscheid niet zien. Een mannetje heeft al een
mooie zwarte kleur aan het onderste deel van de veertjes.
Het bruin slijt er in het komende halfjaar langzaam af en
dan komt precies in april het zwarte deel tevoorschijn,
zodat hij dan met veel zwart een vrouwtje kan bekoren.
Wat zit de natuur prachtig in elkaar.
Wil, bedankt voor de gelegenheid op het ringstation te
mogen kijken!
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Vissen in de
Waal
CEES VAN DER LEEUW

Eerder dit jaar hadden we, als waterwerkgroep, een ge
sprek met Martijn Schiphouwer van het RAVON te Nijme
gen. Martijn vertelde ons dat  RAVON van plan is om
nieuwe activiteiten op te zetten en de huidige te verbete
ren en we werden uitgenodigd om op 7 september hieraan
deel te nemen. Harrie Kesseler, Tineke Lous en ik zijn  op
die dag naar Nijmegen gegaan om ons te informeren over
het hoe en waarom hiervan.
 
We werden rond 11 uur verwacht in de “Bastei”, een oud
vestingwerk uit de 16e eeuw, wat in een nieuw jasje is ge
stoken, maar met behoud van zoveel mogelijk oude ele
menten. Tevens is er een natuurmuseum in gevestigd.
Je krijg een goede indruk van hoe een dergelijke vesting er
toen uit heeft gezien en er is nog veel bewaard gebleven.
Het is zeker de moeite waard om er eens een keer te gaan
kijken als je in de buurt bent.
 
In het natuurmuseum heeft men  o.a. geologische- en ar
cheologische vondsten en bezienswaardigheden uit de
omgeving van de Bastei en Nijmegen tentoongesteld.
Ook de natuur is niet vergeten met een overzicht van (op
gezette) vogels, insecten en zoogdieren uit de omgeving.
 
Na een kop koffie en een korte inleiding van wat het
RAVON doet, werd er e.e.a. verteld over waar het RAVON
nu mee bezig is, zoals o.a. verbetering van infrastructuur,
vergroten van netwerk, nieuwe/bestaande werkgroepen,
verbetering van de communicatie/afstemming tussen
vrijwilligers en RAVON om er een paar te noemen.
 
Na de lunch was er tijd om in het natuurmuseum van de
Bastei te kijken. Rond 13.00 uur mochten we weer aan de
bak: de 30 deelnemers uit heel het land, werden in drie
groepen verdeeld om verder te praten over : verbetering
communicatie (van en naar het RAVON), projecten en ge
gevens invoer, scholing en opleiding van vrijwilligers.
Wij hebben aan de laatste twee zaken deelgenomen en een
kleine bijdrage, in de vorm van verbeterpunten, kunnen
leveren. Al met al was dit een  nuttige bezigheid.
 
Hierna kon men of de polder ingaan om te kijken naar
wat er in de eerder uitgezette vallen zat met de bedoeling
om kamsalamanders te vangen, of mee te gaan zeegvis
sen. Voor ons drieën was de laatste activiteit nieuw en we
waren dan ook nieuwsgierig naar wat dit nu precies in
hield.
 
Vanuit de Bastei de Waalkade op en vervolgens rechts af
onder de Waalbrug doorgelopen de Ooypolder in.  Wat ons
als eerst opviel waren de grote stranden daar : het water
in de Waal stond twee meter lager dan normaal.  Voor ons Snoekbaars en grondel

De zeeg uitzetten

was dat een voordeel daar zich nu kleine inhammen had
den gevormd op die stranden.
 
Maar wat is nu het zeegvissen precies?
Wij gebruikten hiervoor een net van 1,6 x 25meter lang.
Bovenaan dat net zitten drijvers en onderaan lood. Een
paar mensen  (met waadbroek) pakken nu het net aan een
kant beet en lopen het water in het net achter zich aan
trekkende. Het net gaat nu, door de drijvers en het lood, a.
h.w. in het water ”staan”. Vervolgens loopt men in een
boog weer terug naar de kant, aldoende een stuk van het
water insluitende. Door nu zowel het touw door de drij
vers als het touw door het lood in te halen worden er een
aantal vissen gevangen.
 
Deze procedure hebben we een keer of 5 op verschillende
plaatsen herhaald. Het resultaat hiervan was 12 soorten

vis en krab! Na iedere trek werd er bekeken wat er gevan
gen was en vervolgens gedetermineerd: hier kwam weer
een stukje onderricht bij over hoe vissen te determineren
en waar men op moet letten, daar sommige soorten erg
veel op elkaar lijken.
De vangst van die dag was: snoekbaars, alver, winde, pos,
blankvoorn, roofblei, Pontische stroomgrondel, sneep,
witvingrondel, brasem en een wolhandkrab.   
Een filmpje met een impressie van die dag kun je downlo
aden vanaf:  https://we.tl/b-GRw8M2NwtG
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1000
Soortendag
MARIJKE VAN NOORT

8 september 2018, in alle vroegte was het al een drukte
van belang op de parkeerplaats aan het eind van de Tole
dolaan. Buizen rinkelden, er werden partytenten opgezet,
en tafels en banken. Promotiemateriaal werd klaargelegd
en vlaggen en posters opgehangen. Het zag er gezellig uit,
met bijdragen van de Imker uit het gebied, van de ge
meente voor operatie Steenbreek, de KNNV en het IVN. Al
gauw verscheen de koffiebrigade met de eerste kannen
koffie en thee. Grote schalen zelfgemaakt gebak waren
verleidelijk voor de vrijwilligers en voor wespen. Daarom
stond de teller voor het aantal waargenomen soorten al
gauw op 2, voor een wesp en een eekhoorn.
Voorzien van een groen sjaaltje of een groene pet, en
velen gekleed in een felgroen vest, gingen de vrijwilligers
in groepen het veld in om vogels, planten, waterdieren,
insekten, korstmossen, mossen, paddenstoelen en alles
wat er verder leeft te inventariseren. Beter weer hadden
we ons niet kunnen wensen voor deze gelegenheid: een
zonnetje, wat wind, niet te warm.
Tegen 10 uur verzamelden zich geïnteresseerden voor een
rondwandeling door het gebied, onder leiding van IVN
gidsen. Twee groepen gingen op pad, in totaal zo’n 26
deelnemers.

De broodjesbrigade ontfermde zich over het beleggen van
vele broodjes en er was een constante aanvoer van koffie
en thee. In de vrijwilligerstent werd een lunchbuffet
klaargezet, met appels die waren aangeboden door het
Boerder-ei-ke, de landwinkel aan het Aanschot in
Blixembosch.
Rond het middaguur druppelden de inventariseerders
weer binnen, werden van sommige groepen de lijsten ge
controleerd op dubbeltellingen. Vooral de floristen hadden
het daar druk mee. Om 13.15 uur stond de teller op 323
waargenomen soorten.
Op het terras ontstonden geanimeerde gesprekken en
werden nieuwe contacten gelegd. Inmiddels waren ook

vertegenwoordigers van de gemeente Eindhoven en de
buurtvereniging gearriveerd, voor de opening van het ge
bied.
Tijdens toespraken van de natuurorganisaties KNNV en
IVN, de buurtvereniging en de gemeente in persoon van
wethouder Jan van der Meer, werd steeds weer het genoe
gen van een goede samenwerking vermeld. Een belangrij
ke rol daarin is gespeeld door Leonhard Schrofer, die de
plannen voor het gebied had  ontwikkeld. Onder valse
voorwendselen was hij gevraagd bij de opening aanwezig
te zijn. Groot was de verrassing dat de brug over de reten
tievijver vanaf 8 september zijn naam draagt. Met een
grote bos bloemen heeft hij thuis heel wat te vertellen!
Leonard gaf nog een rondleiding door het gebied, kinde
ren konden slootje scheppen in één van de poelen en de
groepen die nog niet klaar waren met inventariseren gin
gen weer aan het werk. 
Om vier uur liepen de activiteiten op zijn eind, de teller
vermeldde aan het eind van de middag 657 soorten.
Vele handen hielpen bij het afbreken van de tent en het
inladen van de stoelen en banken en afgezien van de wat
meer dan anders platgetreden paden en het nieuwe bord
je, leek er niets aan de hand te zijn geweest. De vrijwilli
gers waren zeer te spreken over de gezellige activiteit en
de goede verzorging. Velen hadden geleerd van hun colle
ga’s tijdens deze bijzondere samenwerking.

Om 20:30 uur verzamelden zich aan weerszijden van het
gebied nog de nachtvlinderaars en de vleermuizentellers
voor hun nachtelijke activiteiten. Als u dwaallichten heeft
gezien is dat nu verklaard.  De resultaten van deze dag
zullen worden meegenomen in een verslag door KNNV en
IVN voor de gemeente, dat een nulmeting voor dit gebied
beschrijft. Ook eerdere inventarisaties van voorjaarsflora,
insecten in de zomer en paddenstoelen in de herfst zullen
daarin vermeld worden. Het doel daarvan is om over een
paar jaar natuurontwikkeling in het gebied te kunnen
aantonen.

Kopij Praatkruid voorjaar
2019
De uiterlijke inleverdatum voor kopij van het volgende
Praatkruid is 1 maart 2019. Wil je zeker weten dat de
kopij geplaatst wordt lever deze dan in voor 15 februari.
Lever kopij in via e-mail (paholijslagers@onsbrabantnet.
nl) of op het redactieadres, Dreef 42 5504 LC Veldhoven.
Graag plaatjes of foto's los van de tekst aanleveren.
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FRANCIEN SOMERS

Mijn eerste paddenstoelenwandeling met het IVN op
zondag 7 oktober 
Hoogeloonsedijk de schuilhut, daar was het vertrekpunt.
Dat was blijkbaar niet voor iedereen duidelijk geweest.
Een groepje mensen stond bij een andere schuilhut. Er
zijn er daar 3 in de omgeving is mij verteld.
Ikzelf was met behulp van Google op de Hogeloonsedijk
gearriveerd, maar waar was nu de schuilhut? Gelukkig zag
ik in de verte de felgroene kleur van de nieuwe IVN ves
ten. Daar moest het zijn! Net op het nippertje arriveerde
ik.
De groep bestond uit 24 personen. Jong, oud(er), bekend
en onbekend. Maar zoals bleek, allemaal enthousiast on
danks dat de gids begon te vertellen dat er niet veel pad
denstoelen waren vanwege de droge zomer en herfst.
Paddenstoelen groeien beter bij vochtig weer. Padden
stoelen zijn vaak moeilijk te herkennen, omdat ze vaak op
elkaar lijken, maar ook kan een soort er steeds weer an
ders uitzien afhankelijk van leeftijd, weersomstandighe
den en voedingsbodem.

 
Nog voordat we vertrokken waren, ontdekte iemand een
aantal paddenstoelen aan de voet van een Amerikaans eik.
Het was het zwavelkopje, een algemeen voorkomend
paddenstoeltje, oranjegelig met plaatjes aan de onderzijde
precies tot aan de steel. Vaak zie je ze op dood hout, maar
hier was de boom nog levend. De stoet zette zich in bewe
ging, maar al heel snel stond ze weer stil bij de valse
hanenkam. Ze lijkt op de echt hanenkam maar is wat
kleiner. De plaatjes lopen door tot op de steel. Zowel steel
als hoed zijn oranjegeel.
Niet veel verder ontdekte iemand een russula. Deze komt
ook veel voor in allerlei kleuren en maten. De onderkant
en steel zijn meestal wit. Ze is erg brokkelig van struc
tuur.
 
“Weinig paddenstoelen” zei de gids aan het begin. Maar…
we hebben er toch een heleboel ontdekt. Vooral de kinde
ren zochten enthousiast mee en bekeken aandachtig de
onderkant van de hoeden met hun meegebrachte spiegel
tje. Hier volgen nog een aantal paddenstoelen die we ge
zien hebben.

Paddenstoelenwandeling

Russula

Zwavelkopje

IVN op
facebook
IVN is sinds kort te vinden op facebook. Patricia van Cas
teren heeft de taak op zich genomen om informatie via dit
medium te verstrekken. We zoeken korte teksten over ac
tiviteiten die op facebook gezet kunnen worden. Een foto
is ook welkom. De informatie kan gestuurd worden naar
het e-mail adres ivnopfacebook@gmail.com

De parelstuifzwam, het elfenbankje, de krulzoom, de
zwavelzwam of boskip, geweizwammetjes, dodemans-
vingers, berkenzwam, tondelzwam, porseleinzwam,
satijnvezelkop: (we waren er niet helemaal zeker van),
vliegenzwam: de welbekende rood met witte stippen.
Behalve paddenstoelen was er natuurlijk veel meer te zien
en te beleven in het bos. Natuurlijk de prachtig gekleurde
herfstbladeren. Vooral de rode van de Amerikaanse eik
vielen op. Verder deed menigeen zich tegoed aan de heer
lijke tamme kastanjes die overal voor het oprapen lagen,
bewonderden we de grote sprongen van de kleine bruine
kikkertjes en viel het ons op dat er, behalve een vink,
weinig vogels te zien en te horen waren. Aan de dode ber
kenstam kon je zien van hoeveel nut ze nog waren voor de
vele insecten, de spechten die er gaten in hakten, de ber
kenzwam die er op groeide etc.
 
Het gebied waar we wandelden heet ‘Molenvelden’. Het
dankt zijn naam aan de molen die hier vroeger gestaan
heeft. Het was een banmolen: de inwoners van de omge
ving waren verplicht hier hun graan te laten malen. De
molen stond er sinds 1462 en in 1914 verhuisde ze naar
Zandoerle waar ze in 1932 gesloopt werd.
Voordat we het wisten, waren we weer terug bij het be
ginpunt en zat de wandeling erop. Ik kan wel zeggen dat
ik de wandeling zeer leerzaam vond. Ik heb veel gezien,
waar ik normaal gesproken aan voorbij zou lopen, en ge
leerd en ….  het weer was prachtig. Ik heb genoten.
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De beek;
natuurverbinder
ETJE HENDRIKX

Korte inhoud:
De natuurtentoonstelling 2018/ 2019 gaat over de beek.
Doel is dit belangrijk landschapselement onder de aan
dacht van de jeugd te brengen.
Met behulp van opdrachten en spelletjes leren de kinde
ren spelenderwijs van alles over de beek.
 
Algemene informatie:
Doelgroep: 5 t/m 8 van de basisschool
Periode: van de herfstvakantie tot de meivakantie
Locatie: d’n Aard, Ariespad 5, 5503 EZ Veldhoven
Aanmelden: bij Etje Hendrikx ( etjehendrikx@gmail.com )
Duur van bezoek: 1,5 uur
Begeleiding: Er is één begeleider vanuit het IVN aanwezig.
Kosten: gratis voor scholen die lid zijn van IVN.
 
Achtergrondinformatie:
Beekdalen worden weer terug gegeven aan de natuur:
onder andere het Rundal, het Beerzedal en het Dommel
dal. De in het verleden door mensen rechtgetrokken beek
mag weer meanderen en zich op natuurlijke wijze ont
wikkelen. Deze ontwikkelingen vergroten het gebied waar
water geborgen kan worden. Deze ontwikkelingen bevor
deren ook de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland
(NNN).
De tentoonstelling is verdeeld in drie thema’s:
 
De geschiedenis van het beeklandschap: het beekland
schap in de loop der tijden.
 
Het leven in de beek: dit thema laat een beek zien zoals
we die graag zien in de natuur om ons heen.
 
Water op reis: de kringloop van het water.
 

* Het kind ontdekt de functies (maatschappelijk en   

   natuurlijk) van de beek.

* Het kind leert over waterhuishouding rond en in een 

   beek.

* Het kind ontdekt het belang van het Natuurnetwerk 

   Nederland (NNN).

* Het kind leert over de kringloop van water.

* In het algemeen wordt de kennis van de natuur en zijn

   onderlinge samenhangen vergroot.

* Bezoek aan de tentoonstelling ondersteunt het 

   natuuronderwijs en de betrokkenheid van de kinderen 

   bij de natuur.

* Het kind is ruim een uur intensief bezig met begrijpend

   lezen.

* Het kind leert samenwerken en overleggen.

Leerdoelen: de volgorde is willekeurig: alle leerdoelen zijn

even belangrijk.
 
 Wil je meehelpen?
Onze werkgroep bestaat uit een klein aantal zeer betrok
ken leden.  Als de vraag vanuit de scholen groot wordt,
kunnen we wel wat extra handen gebruiken bij het bege
leiden van de scholen in d’n Aard. We hebben al enkele
positieve reacties gekregen op onze oproep in de nieuws
brief. Misschien wil je ook een enkele keer meehelpen.
Meld je dan aan bij etjehendrikx@gmail.com

KNNV
IVN Veldhoven Eindhoven Vessem en KNNV afdeling
Eindhoven werken samen op het gebied van cursussen en
lezingen. Kijk op de KNNV-website voor meer informatie.
 
Minicursus tuinvogels
17 januari minicursus tuinvogels als voorbereiding op de
landelijke tuinvogeltelling, excursie op zaterdag 19 janua
ri. Docenten: Han Monteiro en Marijke van Noort
 
Vogels voor beginners
7 en 21 maart: vogels voor beginners (als opstapje naar de
vogelwerkgroep) docenten: Han Monteiro en Rob Aarts.
Inclusief 1 of 2 excursies.
Cursussen worden gegeven in d'n Aard, aanvang 20 uur.
Kosten worden later bekend gemaakt. 
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Natuur-   
wandelpad
DRé VERHAGEN

Met het aanleggen van de Zilverbaan zijn de bossen tus
sen Zandoerle en de kinderboerderij doorsneden. Helaas
voor de wandelroute die er al jaren ligt en helaas voor de
dieren die onbekommerd door het hele bos konden rond
sjouwen.
 
Maar voor mens en dier is een oplossing bedacht, niet zo
luxe als in de eerste plannen was geschetst. Toen was er
nog plaats en geld voor een stalen brug over de Zilverbaan
waar voetgangers, fietsers en dieren gebruik van konden
maken. Maar die brug is in de verdere uitwerking van het
plan verdwenen. Daarvoor in de plaats is er een gelijk
vloerse oversteek vrijgelaten voor voetgangers en fietsers.
En ook aan de boombewonende dieren is gedacht. Een
heuse eekhoornbrug helpt eekhoorns en marters naar de
overkant. Aanvankelijk zou die oversteek via een mooie
groep Amerikaanse eiken gaan, maar die waren niet be
stand tegen het machinegeweld en wat overbleef, vormde
een gevaar voor het verkeer. Dus zijn de bomen vervangen
door enkele hoge palen om de brug te dragen.
 
De wandeling zelf is als tekst met plattegrond en illustra
ties op te halen op onze website. Daar is ook een gpx-be
stand beschikbaar voor iemand die met GPS de route wil
wandelen. Overigens is de route ook te lopen door de
palen te volgen met het bekende logo. Vanuit Zandoerle
kan het Boswegje als startpunt worden genomen.

De eekhoorn brug

Contributie 2019
Halverwege januari wordt de contributie van € 24,00 voor
een lid en € 3,00 voor een huisgenootlid per incasso bij
veel IVN leden geïnd. De overige leden krijgen per mail of
per post een brief om de contributie per bankoverschrij
ving te betalen. Wilt u liever dat de contributie per incasso
wordt geïnd, stuur dan een email aan de penningmeester:
paholijslagers@onsbrabantnet.nl
 

Fototentoon-
stelling 2019
DRé VERHAGEN

In de zaal van D’n Aard is momenteel de scholententoon
stelling over de beek opgesteld. In de meimaand 2019
worden de muren weer vrijgegeven voor de fototentoon
stelling. De deelnemers aan de laatste tentoonstelling met
als thema “hout” kwamen overeen dat het thema voor
2019  “NATUUR IN DE STAD” zal zijn. Ook het dorp mag
uiteraard meedoen. De tentoonstelling zal ook dan een
half jaar blijven hangen om in oktober weer plaats te
maken voor de scholententoonstelling. Voel je uitgeno
digd en uitgedaagd om volgend jaar ook eens een bijdrage
te leveren.
 
Wellicht ten overvloede nog enkele technische zaken. Wat
je in mag zenden:
Per deelnemer 3 losse foto’s  met een formaat van 20 x 30
cm, een serie van 3 samenhangende foto’s ook met for
maat van 20 x 30 cm en tot slot een reportage van 6 tot 12
foto’s die samen een verhaal vertellen. Deze foto’s zijn 13
x 18 cm.
 
Omdat we in 2016 de foto’s zijn gaan presenteren in pas
se-partouts, gaan we de vrije maatvoering van de foto’s
loslaten. Telkens nieuwe passe-partouts snijden is een
tijdrovend en kostbaar karwei Zulke afwijkende modellen
zijn slechts eenmaal bruikbaar. Vandaar deze beperking
voor de fotokunstenaar.
 
Foto’s kunnen worden ingeleverd tot begin mei en alle
fotografen lijsten weer hun eigen foto’s in. In het volgen
de Praatkruid komen de dagen waarop ingelijst wordt en
het moment waarop de tentoonstelling wordt geopend.
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Werkgroep
gebiedsbeschrijvingen
JOS DE BRUIJN

Kort na de afsluiting van de Natuurgidsenopleiding zijn alle nieuwe gidsen een avond bij elkaar gekomen om afspraken
te maken over nieuwe activiteiten en werkgroepen. Een van de werkgroepen die die avond is ontstaan is de werkgroep
gebiedsbeschrijvingen. Deze werkgroep wil van alle natuurgebieden in het gebied Eindhoven, Veldhoven en Vessem
volgens een vast format een beschrijving maken. Met deze beschrijving heeft de natuurgids die in een bepaald gebied
een publiekswandeling wil organiseren direct een goede start. Een uitdagende klus, maar we hebben er veel zin in. Wij
verwachten in januari de eerste twee beschrijvingen op te leveren, te weten Park Meerland en de Aanschotse beemden.
Deze gebieden zijn door de gidsen tijdens de opleiding uitgebreid onderzocht. Daarmee maken we als het ware een
vliegende start.
 
Behalve een aantal nieuwe gidsen zijn gelukkig ook enkele “oudere” gidsen aangeschoven: de werkgroep bestaat nu uit
Peter van den Berk, Wim van Dooren, Adrie Jüngst, Rein Kieviet, Jannie Landa, Gerard Lijten, Ria Piek, Femke Soon
tiëns, Claudia Stoldt en Jos de Bruijn. Er is al veel informatie beschikbaar, maar iedereen die nog relevante informatie
meent te hebben, verzoeken wij dit aan ons te melden. Vanzelfsprekend is iedereen die mee wil doen ook nog welkom.
Graag opgeven bij ondergetekende ( jos.bruijn@kpnmail.nl ).

Notenkraker
SASKIA VERBERNE

Ik kende hem alleen uit het vogelboek: de notenkraker. En hij stond hoog op mijn lijst van vogels die ik ooit eens
hoopte te zien. Maar de kans om er eentje in Nederland te treffen is erg klein. Als er al een gezien wordt, betreft het
meestal een eenmalige waarneming. Het laatste jaar dat er sprake was van een kleine invasie, was 2008. Dus toen er in
november ergens in het land eentje gemeld werd, die zich volgens berichten en foto’s erg goed liet bekijken, begon het
te kriebelen. Na twee dagen kon mijn vogelaarshart de verleiding niet meer weerstaan en besloot ik hem ook te bezoe
ken.
 
En het was de rit waard. De notenkraker was druk bezig een wintervoorraad aan te leggen en liet zich fantastisch zien.
Hij verzamelde noten en eikels, om ze vervolgens een voor een in de grond te stoppen en heel precies af te dekken met
mos en blaadjes. Prachtig om dit natuurlijke gedrag te kunnen observeren. En dan ook nog zo dichtbij: op minder dan
een meter afstand van de belangstellenden begroef hij zijn voedsel en ging hij onverstoorbaar door met zijn bezighe
den. Hij was ‘thuis’ (Siberië/Rusland) duidelijk niet gewend aan de aanwezigheid van mensen. Na een dik uur fotogra
feren, kijken en vooral genieten keerde ik voldaan huiswaarts. De notenkraker staat nu hoog op mijn andere lijst: die
van favoriete vogels. Met stip op 1!
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IVN weekend
2019
RIEKIE EN MARTIEN VAN DE VEN-BEKERS
TINEKE EN ERIK JAN LOUS-NOORDERMEER

Elk jaar organiseren we een IVN weekend om met elkaar
natuurgebieden in Nederland te bezoeken en ons door
gidsen van zuster-IVN verenigingen te laten rondleiden.
Deelname aan het weekend staat open voor alle leden en
hun partners.  Dus je bent bij deze van harte uitgenodigd
om mee te gaan. Het programma bestaat veelal uit:
 
Vrijdagmiddag: aankomst, gezamenlijk avondeten, lezing.
 
Zaterdag: ontbijt, lange wandeling, diner, gezellige avond.
 
Zondag: ontbijt, korte wandeling, lunch, rond 3 uur ver
trek naar huis.
 
Naast dat je veel van de natuur en andere gidsen kunt
leren is het weekend ook een culinair hoogtepunt. Met de
goede keukenvoorzieningen van de Nivonhuizen en de lol
om het eten met elkaar klaar te maken, wordt er heel wat
lekkers gemaakt!
Nabijgelegen natuurgebieden zijn: Het landgoed Twickel,
de Ruwe Braak, het Hellecater Veld en de Sallandse Heu
velrug. De beek “De Doorbraak” met een vogelobservatie
post ligt al direct achter het Nivonhuis.
 
Met een deelname van 25 personen, begroten we het
weekend op maximaal € 100 p.p.. Dit bedrag is inclusief
overnachting, maaltijden en reiskosten. Drankgebruik
wordt na het weekend p.p. afgerekend.
 
Waar: in het Nivonhuis Krikkenhaar te Bornebroek 
https://krikkenhaar.nivon.nl/#verblijf).
 
Wanneer: 
vrijdag 24 mei 2019 tot en met zondag 26 mei 2019
 
Wil je mee? Graag je zo spoedig mogelijk aanmelden in
verband met het beschikbare aantal plaatsen, vóór 15 de
cember 2018, door overmaking van € 25 p.p. op IBAN re
keningnummer NL64INGB0004052013 , t.n.v. Mw. C.
Noordermeer.
 
Spelregel is dat je dit bedrag niet meer terugkrijgt, mocht
je je later moeten afmelden. Het resterend bedrag wordt je
gevraagd ongeveer 2 maanden voor het weekend over te
maken. Hiervan kan dan de overnachting, het eten en
drinken worden vooruitbetaald. Na het weekend volgt een
totaal afrekening, waarbij teveel betaald geld wordt te
ruggestort.

Natuurwerkdag
AD VAN DEN HEUVEL

3 November 2018, het was weer zover, de landelijke na
tuurwerkdag. Om half negen in de ochtend waren er al
weer mensen die in de Dommelbeemden aan het werk
waren om de voorbereidingen te doen. De grote tent werd
opgebouwd, het gereedschap kreeg een plekje en de cate
ring, die weer werd verzorgd door Ad van den Heuvel en
Jan Dekker begon ook aan de opbouw. Om iets voor half
tien kwamen de eerste mensen al. Het welkomst woord,
dat niet lang op zich liet wachten, werd gedaan door Thea
den Otter.
 
 
Even later waren er al mensen op weg naar de werkplek
ken. Dat waren de grote poel, deze moest worden opge
schoond en de knotwilgen, waaraan ook met volle over
tuiging werd gewerkt. Het weer werkte uitstekend mee en
al het werk stond in het teken van veiligheid, dus de
mensen werden begeleid door medewerkers van de werk
groep “Kleine landschapselementen”. Ook onze boswach
ter Ward Walraven van natuurmonumenten heeft zijn ui
terste best gedaan om dit voor de eerste keer met de KLE
te organiseren. Na de eerste arbeid was er een koffiepauze
en om half een was er een lunch. De natuurwerkdag was
weer geslaagd en er is hard gewerkt en het gedeelte waar
we bezig zijn geweest, heeft weer een mooi aanzien. 
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Zondag 16 december, 10.00-13.00 uur
Wandeling langs Run en Dommel, over de geschiedenis
van het landschap
Start: ‘t Witven Runstraat Veldhoven
 
Zondag 13 januari, 10:00-12:00 uur
Wandeling Oirschotse heide
Start: bosrand, even voorbij chaletpark “Dennenoord” aan
de Oirschotsedijk in Wintelre
 
Zondag 27 januari, 11:00-16:00 uur
Kinderdoemiddag “vogeltjes”
Heemtuin Frater Simon Deltour aan de Genneperweg in
Eindhoven
 
Donderdag 31 januari, 20:00-22:00 uur
Lezing “Reisverslag Mongolië, natuur en cultuur” door
Leonhard Schrofer
D’n Aard, Ariespad Veldhoven
 
Zondag 24 februari, 14:00-16:00 uur
Winterlandschap in het Philips de Jongh wandelpark
Start: bij het paviljoen, midden in het park, Bezuiden
houtseweg in Eindhoven

Publieksactiviteiten
 
Zondag 10 maart, 11:00-13:00 uur
Wandeling in Park Meerland
Start: bij de Hangar aan de Meerbos in Eindhoven
 
Zondag 17 maart, 10:00-12:00 uur
Amfibieëntrek bij het Grootmeer
Start: parkeerplaats bij het Grootmeer aan de Merenweg
in Wintelre
 
Zondag 31 maart, 14:00-15:30 uur
Wandeling met thema amfibieën op landgoed de Grote
Beek
Start: parkeerterrein P4 van GGZE aan de Boschdijk in
Eindhoven
 
Zondag 14 april, 11:00-16:00 uur
Kinderdoemiddag
Heemtuin Frater Simon Deltour aan de Genneperweg in
Eindhoven
 
Zondag 21 april, 11:00-13:00 uur
Lentewandeling in de bossen van Toterfout/Halfmijl
Start: bezoekerscentrum Toterfout aan de Toterfout in
Veldhoven

Natuurwerk-  
dagen
ANITA LIEBREGTS

De locatie van de natuurwerkdagen 1 en 2 november 2018
was de strook van 1,5 km lang tussen het bos en het
zandpad langs de weilanden parallel aan de Vessemsedijk
tussen Toterfout en Halfmijl. Ruim 60 werknemers van
ASMl hadden zich ingeschreven voor deze natuurwerkda
gen.Van het KLE en het IVN  waren 14 mensen aanwezig.
Alle Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers werden
omgezaagd. De  takken werden netjes opgestapeld  in ril
len ten behoeve van vogels, kleine zoogdieren , amfibieën
en insecten. Iedereen genoot van het buiten werken, wat
een geweldige sfeer! Vrijdagochtend kwam de tweede
groep. Hans Reijnders van de Gemeente Veldhoven kwam
overleggen wat voor werk er nog meer gedaan kon wor
den. Er was nog genoeg te doen. Het was maar goed ook
dat er wat extra werk was, want na de lunch kwam de
derde groep van 15 enthousiaste mensen. Het waren 2
fantastische natuurwerkdagen, alle werknemers van
ASML waren enthousiast en voldaan, er is ontzetten hard
gewerkt en we mogen heel trots zijn onze mensen van het
KLE en IVN!!  Dinsdag 6 november heeft groep 7 van
Zeelsterhof met 56 kinderen, ouders en IVNers weer een
flink stuk bij de Vlasroot vrij gemaakt van dennetjes!

Overlijden Ans Vermeulen
 
Op 24 augustus is Ans Vermeulen overleden. De ouderen
onder ons zullen haar nog wel herinneren, zij was altijd
druk in de weer om de tentoonstelling op te bouwen. Ook
heeft zij veel schoolgidsenwerk gedaan. Ook in het gidsen
weekend was zij actief.
Ze is 82 jaar oud geworden. 
 

14 Winter 2018-2019



Cursus planten
determineren
DRé VERHAGEN

Het determineren van planten aan de hand van een flora
is een boeiende, maar vaak lastige opgave. Begrippen als
getand, gelobd, bovenstandig, eenhuizig en nog veel meer
kom je tijdens je zoektocht tegen. Bovendien moet je vaak
niet alleen de plant, maar ook de bloemen en vruchten bij
de hand hebben.
Om belangstellenden op weg te helpen geeft de planten
groep volgend jaar een korte cursus determineren. Er
wordt gebruik gemaakt van de flora van Heijmans, Hein
sius en Thijsse, 22ste druk. Daar zijn voldoende exempla
ren van aanwezig om volgens dezelfde keuzelijnen het
zoekwerk te coördineren. 
Flora’s van Heukels en Eggelte zijn ook zeer geschikt,
maar om in groepsverband te werken met allemaal ver
schillende boeken, is niet te doen. De nadruk ligt immers
op het leren herkennen en gebruiken van de determina
tiesystematiek. Vandaar deze keuze.
De cursus wordt gegeven op dinsdag 19 maart en 2 april
in D’n Aard, telkens van 20.00 tot 22.00 uur en kost
€ 10,00. Halverwege de avond is er een pauze. Wij zorgen
dan voor koffie en thee.
Er kunnen 18 mensen deelnemen, dus voor de liefhebbers
is het zaak snel in te schrijven. Inschrijven kan bij Dré
Verhagen via mail dreoers@gmail.com 

Bosonderhoud
HANS REIJNDERS

Dunning
Er zijn verschillende redenen om bomen te kappen. Som
mige bomen moeten plaats maken om hun buren te laten
groeien. Dat heet ‘dunning’. Andere bomen maken plaats
voor een nieuwe generatie bomen, om de bossen te ‘ver
jongen’. De te bevoordelen bomen zijn al uitgezocht en de
daarvoor te verwijderen bomen met oranje verf gemar
keerd. Oude bomen zijn mooi en waardevol en krijgen zo
de kans om nog groter te worden. Ze zijn ook een thuis
voor bijzondere planten en dieren. Maar andere soorten
voelen zich meer thuis in een bos met jonge boompjes. In
een bos met alleen oude bomen met zware kronen krijgen
kruiden en struiken niet genoeg licht om te groeien. Door
enkele grote volwassen exemplaren te kappen krijgen de
bomen eronder opnieuw licht. In deze open plekken is
ruimte voor een nieuwe generatie bos.
Het doel van de gemeente is een gevarieerd en structuur
rijk bos met zowel naald- als loofbomen. In zo'n struc
tuurrijk bos is afwisseling in hoog en laag, dichte en meer
open gebieden en oude en jonge bomen aanwezig. Ook
voor de recreant wordt het gebied aantrekkelijker; de be
levingswaarde van de natuur wordt vergroot.

 
Werk in uitvoering
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd met een
oogstmachine die de bomen velt, ontdoet van zijtakken en
de stam in stukken zaagt. Deze gezaagde stukken worden
vervolgens verzameld en naast de grotere paden opgesta
peld. Daarvandaan worden de stammen getransporteerd
naar de houtverwerkende industrie. Het gebied Sprankel
is een Rijksmonument vanwege de plaatselijk aanwezige
archeologische waarden. De Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed (RCE)  stelt als voorwaarde dat schade aan de
bosbodem moet worden voorkomen. Om die reden rijden
de machines op brede luchtbanden.

 
Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer
Bij de uitvoering van de bosbeheermaatregelen wordt ge
werkt volgens de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer.
Deze gedragscode schrijft voor dat flora en fauna wordt
ontzien,  bijvoorbeeld roofvogelnesten, spechten(nest)
bomen, mierennesten, holen en zeldzame planten.
De werkzaamheden vinden plaats in opdracht van de ge
meente Veldhoven.

Gezien op de Cartierheide
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Vissoorten in
Run en
Dommel
CEES VAN DER LEEUW

Zoals je misschien wel zult weten, gaat begin 2019 het
stroomgebied van de Run tot aan het Grootgoor op de
schop. Bij het Grootgoor wordt dan een wateropvangbek
ken, van 450.000 m3  gerealiseerd, zodat in geval van
heel veel regen, Eindhoven de voeten droog houd. Tegelij
kertijd wordt dan ook de loop van de Run aangepast: hij
zal meer gaan meanderen (“slingeren”) waardoor de
lengte met 30% toeneemt, het stroombed wordt smaller
en ondieper waardoor het water langer in het gebied blijft
en het daardoor natter wordt. Hierdoor zal zowel de flora
als fauna in het gebied veranderen, in de hoop dat de
soortenrijkdom toeneemt en het broekbos weer zijn oude
karakter (nat) terug krijgt.

 
Om te kunnen bepalen of dat ook zo is, heeft de planten
groep van het IVN recentelijk een zgn. “nul-inventarisa
tie” gedaan, zodat bekend is welke planten we nu in het
gebied aantreffen. Voor de vissen in de Run is deze nul-
inventarisatie op Zaterdag 20 oktober jl. gedaan. Een 20
tal vrijwilligers, leden van de IVN VEV waterwerkgroep,
RAVON (Martijn Schiphouwer) en Waterschap de Dommel
(Mark Scheepens) zijn die dag eerst naar het Grootgoor
gegaan. Bijkomstigheid van die dag was dat er ook nog
opnames werden gemaakt voor de TV serie “Wildernis
onder water”.
 
Martijn Schiphouwer en Mark Scheepens hebben eerst
verteld wat nu de bedoeling was en hoe te werk te gaan.
Het geheel werd daarna in twee groepen verdeeld: een
groep ging naar stuw 14 (midden in het gebied) en de an
dere naar stuw 15 (op het einde van het Grootgoor). Bij
beide stuwen werd er, voor en achter de stuw, met het
schepnet gevist en bekeken welke vissoorten we vingen

Instructie bij stuw 15

en in welke aantallen we die aantroffen. De grote karpers
in de Run waren door al het lawaai al lang en breed ver
trokken en die hebben we dan ook niet gevangen. Ook
hadden we een duiker in het water om onderwateropna
mes te maken en voor de nodige “shots” vanuit het
water. Dat er vaak dingen over gedaan moesten worden
voor de opnames was best wel vermakelijk. (Martijn
mocht een aantal keren hetzelfde verhaaltje vertellen).
 
Het weer speelde ook goed mee: 's morgens was het best
fris, maar toen we begonnen met vissen rond 10.30 uur
brak gelukkig de zon door en was het erg aangenaam in
de zon en in het water (wat nog niet te koud was). Na on
geveer 2 uur vissen werd bij stuw 15 even de balans opge
maakt : v.w.b.  soorten zag het er ongeveer hetzelfde uit
(zie ook het lijstje verderop). Wat wel opviel was dat er
relatief veel exoten in de Run voorkwamen (Amerikaanse
hondsvis, Giebel, Blauwband en Zonnebaars om er maar
een paar te noemen).

Scheppen in de Run 
Volgende traject was in de Dommel - dus de hele meute
op de fiets of met de auto naar het punt waar de Dommel
in de Klotputten stroomt. Hier was het niet om een nul
meting te doen, maar om te kijken welke soorten we hier
zouden aantreffen. Maar eerst even eten en wat drinken
en dan weer aan het “werk”. Er werd op twee manieren
gevist: met het schepnet en met de zeeg. Een puntje van
aandacht werd van te voren door Martijn aangegeven: de
Dommel kon op sommige punten best wel diep zijn en dat
bleek ook wel: soms stond je tot aan je buik in het water,
maar er was nog genoeg waadbroek over om een nat pak
te voorkomen – als tenminste de waadbroek waterdicht
was. Twee lekke pakken hebben we die dag gezien en een
ervan was die van mij. Eerst werd er met het schepnet
langs de oevers gevist tot aan de nieuwe fietsbrug die, ten
zuiden van de A2, over de Dommel is geplaats – pal naast
de A2. Hier werden weer redelijk wat vissen en diversen
soorten gevangen waaronder de beekprik! Over belang
stelling hadden we niet te klagen en ook dat is weer een
deel van dit gebeuren: mensen voorlichten over het hoe
en waarom.
 
Na 1 ½ uur was het schepnet vissen klaar – alle vis was
opgejaagd en we hadden geen idee waar die nu gebleven
was! Ook de cameraploeg en de duiker waren weer in het
water. De cameraman en de geluidsman hadden het ech
ter zwaar: soms tot aan hun middel in het water met
zachte modder onder je voeten en zware apparatuur op
hun nek of rug – werkelijk een huzarenstukje dat ze geen
nat pak haalden (maar het scheelde soms niet veel).
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Om nu al die opgejaagde vis weer te vinden werd er voor
de vuilvang in de Dommel een zeeg over de hele breedte
uitgezet. Een zeeg is een net van ongeveer 1,6m hoog wat
in het water “staat” d.m.v. drijvers en lood en een meter
of 15 lang is. Vanaf de fietsbrug werd een tweede zeeg
over de volle breedte in het water gelegd en vervolgens
langzaam stroomafwaarts getrokken. Voor de zeeg liepen
wat mensen in het water om de vis uit het riet te jagen
zodat we ze konden afvangen (met de zeeg). Het was best
inspannend om de zeeg door het water te halen en niet
om te vallen – je had immers geen idee hoe diep het na de
volgende stap was en wat voor ondergrond je daar had –
wel of geen modder. Deze “trek” duurde ongeveer 20 mi
nuten, met een tussenstop. Het was verassend wat we in
de zeeg vonden: o.a. twee grote brasems van zo’n 40-50
cm lang en een snoek van 30 cm. Verder heel veel kleinere
vissen, met als koploper de blankvoorn. Ook hier werd na
een uur of twee weer de balans opgemaakt: in de Dommel
was het aantal soorten dat we aantroffen groter dan in de
Run, maar de aantallen wat kleiner.

Werkgroep
duurzaamheid
CLAUDIA STOLDT EN ELLEN VAN BEEK

Afgelopen zomer heeft een groep cursisten de NatuurGid
senOpleiding bij IVN VEV afgerond. Uit deze groep heeft
een aantal cursisten een nieuwe werkgroep opgericht:
werkgroep Duurzaamheid. Een actueel thema waarbij een
breed scala aan activiteiten kan worden ontplooid. Een
eerste activiteit is aanhaken bij Operatie Steenbreek, ook
bekend van het motto ‘tegel eruit, plant erin’.
 
De werkgroep wil met diverse projecten meer bewustwor
ding bij de mensen creëren en ondersteuning bieden om
tuinen groener in te richten. Een tuin met meer groen
erin zorgt voor een groter leefgebied van dieren en is te
vens gezonder en klimaatbestendiger. Om dit doel te be
reiken kan tijdens een presentatie aan bewoners het be
lang van meer groen in de tuin worden toegelicht. Hierbij
kunnen concrete voorbeelden worden gegeven van plan
ten die passen in de tuin en die diervriendelijk zijn. We
kunnen ook adviseren over waterinfiltratie. Dus zowel re
kening houden met langere drogere als natte periodes.
Om dit te realiseren, zijn de leden van de werkgroep bezig
met de voorbereidingen van een presentatie en het sa
menstellen van een jaaroverzicht met tuinplanten die
onder meer de biodiversiteit ten goede komen.
Bij D’n Aard heeft IVN VEV reeds een voorbeeldtuin voor
Operatie Steenbreek gerealiseerd en er wordt voor de
tweede keer een cursus ‘Help, ik heb een tuin!’ gegeven i.
s.m. met de Volksuniversiteit. Er is binnen de organisatie
dus kennis aanwezig waar we graag bij aansluiten.
 
Duurzaamheid is juist ook voor de toekomst belangrijk.
De werkgroep, met inmiddels 9 leden, heeft de komende
jaren dan ook nog de keuze uit tal van activiteiten om op
te pakken en onder de aandacht te brengen.
Ideeën en tips over Operatie Steenbreek zijn welkom,
maar ook meedoen bij activiteiten. Meer informatie?
Claudia Stoldt (claudia@detuinfluiter.com) en Ellen van
Beek (ellen.vbk@gmail.com) zijn de coördinatoren van de
werkgroep.

Stuw 14

 
Al met al was het een nuttige en leerzame, maar ook
zeker een vermakelijke dag. Ook de cameraploeg had zich
uitstekend vermaakt en was dik tevreden over het behaal
de resultaat en we gaan zien wat er van al die mooie beel
den gemaakt wordt. De uitzending van zal plaats vinden
in de nieuwe serie van “Wildernis onder water” welke
vanaf 13 december wordt uitgezonden op NPO2.
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Monitoren
beekprik
SONJA SCHMIDT

Afgelopen oktober is de waterwerkgroep begonnen met
het monitoren voor het RAVON van beekprikken in de
Keersop en Dommel. Omdat we de eerste groep zijn die dit
doet voor het RAVON is het nog een beetje pionieren.
Maar inmiddels hebben we 5 van de 6 locaties gedaan en
beginnen we een beetje handigheid te krijgen in hoe je dit
het beste doet.
De beekprik is opgenomen in de habitatrichtlijn (rode
lijst) en komt alleen in de bovenstroom van natuurlijke
beken voor.  Een beekprik is een vis, maar wel een be
hoorlijk aparte. De Lampetra planeri is een z.g.n kaakloze
vis en geen “echte”. En het grootste deel van zijn leven is
het een blinde larve. Een beekprik lijkt een beetje op een
licht grijs-bruine regenworm met een vin die over de rug
loopt tot en met de staart. De larven hebben geen mond
schijf en ogen. Het beestje is maximaal 19 cm lang.

Als het visseneitje uitkomt, laten de larven zich met de
stroom meevoeren naar detritusbanken en slibbodems,
waar ze zich ingraven en leven van detritus (=zwevende
organische deeltjes) en kleine organismen die uit het
water gefilterd worden. Na circa zeven jaar beginnen de
larven aan het eind van de zomer met hun metamorfose.
Deze volwassen prikken krijgen een mondschijf en ogen,
maar verliezen hun darmkanaal en eten dus niet meer. Ze
trekken stroomopwaarts op zoek naar een grindbedding
waar in het voorjaar een nestkuiltje wordt gebouwd. Tus
sen februari en mei (als het warm genoeg is) wordt er ge
paaid. Met de mondschijf houden ze zich vast aan het
grint en elkaar waarbij ze om elkaar heen gedraaid zijn.
Dan worden de eitjes afgezet en bevrucht.  Enkele dagen
na de paai sterven de prikken.
Het monitoren doen we door op 20 opeenvolgende plek
ken in de beek een speciekuip zonder bodem in de grond
te duwen en de bovenste laag er uit te scheppen met een
schepnet en dan de grond te controleren op de larven. Be

halve de larven zijn er ook enkele volwassen prikken met
ogen gevangen en bijvangsten als driedoornige en tien
doornige stekelbaarsjes en bermpjes. Doordat we met
waadpakken door de beek lopen zie je die weer eens op
een heel andere manier dan wanneer je er langs wandelt.
Maar niet iedereen kan dat doen: we hebben op de oever
een meet- en schrijfploeg nodig. Die meet de lengte en
kijkt of er niet stiekem een prik bij zit die al oogjes heeft.
De adulten worden ook genoteerd, maar we zijn vooral
geïnteresseerd in de aantallen larven van deze aparte vis.

IVN kleding
 
In de zomer hebben we veel actieve vrijwilligers een
nieuw fleecevest verstrekt. Aanleiding hiervoor was dat er
verschillende oude vesten en T-shirts werden gedragen.
De vesten worden gedragen bij publieksactiviteiten. Voor
meer informatie neem je contact op met een van de be
stuursleden.
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Wandeling Eckartdal
ANITA LIEBREGTS EN ELS VAN DER VOORT

Het is bijna 14 uur en er staan al zeker 40 mensen te wachten die graag deelnemen aan de IVN publiekswandeling over
het terrein van Eckartdal. En er komen er nog meer. Uiteindelijk start Anita met een groep kinderen en de ouders van
ongeveer 35 mensen en Els houdt een groep van ongeveer 25 volwassenen over.
Het is prachtig weer en geweldig om met zoveel enthousiaste mensen over het gevarieerde terrein van Eckartdal te
lopen.
Eerst gaan we op zoek naar verschillende eiken; zomereiken en moseiken. We boffen, ze staan naast elkaar, zodat je de
verschillen duidelijk kunt zien. We onderzoeken de bladeren, de stam en de eikels met hoedjes.  Bij het zien van prach
tige eikengallen komen de loepjes tevoorschijn. We bewonderen de bessen van de Lelietjes van Dalen,  de Salomonsze
gel, de Taxus en de Meidoorn. Wat een verschillen en wat een wondere wereld is de natuur. Ondertussen vertelt Els de
geschiedenis van Eckartdal, het kasteel en de ijskelder.
 
Door de onderzoekende houding van de volwassenen vinden we toch nog veel paddenstoelen. Met een spiegeltje kun
nen we mooi de plaatjes of buisjes bekijken, een ring of geen ring en de aanhechting van de onderkant van de padden
stoel aan de steel.  Tot slot hebben we het rondje rond gemaakt langs de Dommel. Waterhoentjes, dodaarzen, eenden
en meerkoeten waren er te zien. 
De groep ouders met kinderen was groot, maar zeer enthousiast. Kinderen hebben eikeltjes en eikenhoedjes geraapt,
geprobeerd om daarop te fluiten. Ook de ouders hadden het nog niet verleerd en deden uitbundig mee. We kwamen
veel verschillende soorten besjes tegen, vooral giftige, dus niet aankomen werd duidelijk afgesproken.  Bij de kasteel
muur staat een rij leiperen, nog volop in blad, helaas met perenroest (een ziekte). Met loepjes kon je zien dat het
prachtige urntjes waren met haartjes erop. Er hingen nog 2 peren aan de bomen en de kinderen kregen de opdracht om
ze te zoeken, dat was superleuk. Ze zochten en het duurde even voordat uiteindelijk de 2 peren waren gevonden. Vlak
bij stond een ginkgoboom, veel vruchten lagen op de grond. Opdracht: allemaal even ruiken aan de vrucht, ze vergeten
het nooit meer, ze stinken vreselijk!
Bij de vijver sprongen volop bruine kikkertjes tussen de planten. Kinderen leerden dat je eerst je handen nat moet
maken voordat je een kikker of kleine salamander beet kan pakken. Het was een groot feest voor de kinderen. De sala
manders waren al een beetje in de landfase onder een boomstam. Natuurlijk werden er volop foto’s van gemaakt. We
hebben gelukkig ook nog verschillende soorten paddenstoelen gevonden, o.a. de vliegenzwam, een heksenkring van de
nevelzwam, elfenbankjes en honderden piepkleine paddenstoeltjes. Tot slot aan het einde van de wandeling kregen de
kinderen opdracht om verschillende bladeren te zoeken. Daar gingen we natuurlijk mee toveren!
Kortom een supermooie middag met veel enthousiaste kinderen, ouders en grootouders en alle overige bezoekers.
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Verslag Algemene Ledenvergadering 24 september 2018
 
Gerard Lijten
 
Aanwezig:
Etje Hendrikx (voorzitter), Gerard Lijten (secretaris), Thea den Otter (bestuurslid), Anita Liebregts (bestuurslid), Har
rie Kesseler (bestuurslid), Gerard Hofmans, Dré Verhagen, Hetty Fokkens, Marian Kesseler, Rien de Schipper, Heine
van Maar, Cees van der Leeuw
 
Afmeldingen:
Paul Olijslagers (penningmeester), Hans van der Leeuw (bestuurslid), Rein Kieviet, José van Lieshout, Tineke Lous,
Peter Buijsman, Erik Jan Lous, Lia Verhagen
 
Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen welkom. Zoals aangekondigd in de uitnodiging, staat
er slecht één punt op de agenda: nieuwe statuten.
 
Toelichting nieuwe statuten
Alle aanwezigen hebben kennis kunnen nemen van de conceptstatuten “75 concept akte van statutenwijziging afdeling
IVN Veldhoven Eindhoven Vessem 1.pdf” de dato 15 augustus 2018. De voorzitter licht de achtergrond van de noodzaak
voor nieuwe statuten toe en geeft aan wat de belangrijkste veranderingen zijn ten opzichte van de huidige statuten.

Uitnodiging ALV 2019
ETJE HENDRIKX

1. Opening vergadering, afmeldingen, vaststellen agenda.

2. Mededelingen.

3. Verslag ALV 6 februari 2018 (gepubliceerd in het Praatkruid Lente 2018: zie website)

4. Verslag ALV 6 november 2018.

5. Rondvraag.

6. Nieuwe statuten.

7. Nieuw Huishoudelijk reglement: stemming over het voorstel van het bestuur voor het nieuwe HHR (kan een
week voor de vergadering bij de secretaris opgevraagd worden).

8. Contributie.

9. AVG en privacy.

10. Jaarverslag (secretaris)

11. Financieel verslag 2018

12. Verslag kascommissie

13. Decharge penningmeester

14. Bestuursverkiezing : het bestuur is op zoek naar nieuwe leden. Ieder lid kan zich hiervoor aanmelden bij het be
stuur minimaal 5 dagen voor de vergadering met de steun van 4 andere leden. Gerard, Thea en Anita zijn aftre
dend. Hans heeft zich dit jaar teruggetrokken uit het bestuur. Gerard en Anita zijn herkiesbaar. Het bestuur
draagt Jos de Bruijn voor als nieuw bestuurslid.

15. Begroting 2019.

16. Benoeming kascommissie.

17. Rondvraag.

18. Sluiting van de vergadering.

Dinsdag 5 februari 2019, 20.00 uur, d’n Aard

Borrel: Na de vergadering zijn alle leden uitgenodigd voor de traditiegetrouwe borrel onder het genot van een drankje
en een hapje.
Jaarverslag 2018: Het conceptjaarverslag van IVN Veldhoven Eindhoven Vessem 2018 kan een week voor de ALV op
verzoek ontvangen worden via de mail ivn.vev@gmail.com
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* Advisering waar nodig vanuit het Landelijk Bureau.

* Vergoeding van 50% van de notariskosten mits de afdeling zich aansluit bij het gezamenlijke traject en kiest voor
de landelijk notaris, Trajectum Notariaat in Utrecht, voor het passeren van de akte.

* De statutaire naam van IVN is gewijzigd in IVN Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (was al veran
derd bij onze laatste statutenwijziging in 2013).

* De provinciale districten zijn opgeheven en vervangen door regio’s, behoudens district Limburg. District Lim
burg speelt geen rol in de formele besluitvormingsstructuur van de vereniging en wordt daarom niet vermeld in
de landelijke statuten.

* De oude verenigingsraad – met 2 vertegenwoordigers per (provinciaal) district - is vervangen door de Landelijke
Raad bestaande uit 1 vertegenwoordiger per regio.

* De doelstelling en middelen tot de doelstelling van IVN zijn qua formulering (dus niet inhoudelijk!) gemoderni
seerd.

* Het modelstatuut is ‘ANBI-proof’ gemaakt, d.w.z. dat de nieuwe statuten erkenning als ANBI niet in de weg 
staan (was al veranderd bij onze laatste statutenwijziging in 2013).

* De procedures voor aanmelding van nieuwe leden zijn aangepast aan de huidige praktijk.

* De regels voor inschrijving in de landelijke ledenadministratie zijn aangepast en in overeenstemming gebracht 
met de nieuwe privacywetgeving.

* De maximale bestuurstermijn voor afdelingsbestuurders is verlengd naar 2 x 4 jaar (was: 2 x 3 jaar). In bijzonde
re gevallen is verlenging mogelijk.

 
In de vergadering van de Landelijke Raad van oktober 2017 zijn nieuwe landelijke statuten van IVN vastgesteld. Vervol
gens zijn die bij akte per 9 januari 2018 van kracht geworden. Deze statutenwijziging maakt het raadzaam voor afde
lingen ook de eigen afdelingsstatuten aan te passen om te voorkomen dat er grote verschillen en daarmee in de toe
komst mogelijk problemen met rechtsgeldigheid van de lokale statuten ontstaan. Bovendien heeft het grote voordelen
om in 2018 deel te nemen aan het gemeenschappelijke traject vanwege:

 
De belangrijkste veranderingen zijn:

 
Discussie
De voorzitter nodigt de aanwezigen uit om vragen te stellen en/of commentaar te geven op het concept. Daar wordt
geen gebruik van gemaakt.
 
Stemming
De voorzitter stelt vast dat er onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn (12) om aan het statutair vereiste quo
rum (75% van het totaal aantal leden) te voldoen. Ons exacte ledenaantal is niet momenteel niet duidelijk, maar be
draagt ongeveer 270. Om die reden is een hoofdelijke stemming overbodig en moet er een tweede algemene ledenver
gadering volgen, waarin de eis van een quorum vervalt.
 
Vaststellen nieuwe datum ALV
De datum voor een nieuwe ALV wordt vastgesteld op dinsdag 6 november 2018, aanvang 20:00 uur in D’n Aard.
 
Sluiting
De  voorzitter sluit de vergadering om 20:15 uur en hoop alle aanwezigen terug te zien op 6 november.

Natuurwerkdag
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*      Algemene Ledenvergadering d.d. 6-2-2018: Geen opmerkingen, goedgekeurd

*      Extra Algemene Ledenvergadering d.d. 6-2-2018: Geen opmerkingen, goedgekeurd

*      Algemene Ledenvergadering d.d. 24-9-2018: Geen opmerkingen, goedgekeurd

* In het voorstel wordt herhaaldelijk verwezen naar het (huishoudelijk) reglement (HHR) voor het regelen van speci
fieke zaken. Ons HHR dateert echter van 1996, is dus gedateerd en niet alle betreffende zaken worden daarin be
handeld. Het is dan ook zaak om ook het HHR te actualiseren. Plan is om die in de jaarvergadering, welke gepland
is op 5 februari 2019, vast te stellen.

* In het concept worden niet alle typen “aangeslotenen” (leden en donateurs) benoemd. Hun rechten en plichten
zullen, uitgesplitst naar type, worden geadresseerd in het HHR.

* Dat geldt ook voor zaken rondom beheer en verhuur van het IVN-gebouw, wat ons eigendom is.

* De benoemingstermijn van bestuursleden wordt verruimd van 3 naar 4 jaar, met een mogelijkheid van herbenoe
ming voor een zelfde termijn en, in uitzonderlijke gevallen, ook nog een tweede termijn. Hoe wordt daarmee om
gegaan t.a.v. de zittende bestuursleden?

* Nadat de statuten officieel geldig zijn geworden (waarschijnlijk begin 2019) zullen de nieuwe regels voor herbe
noeming worden gehanteerd zodra de momenteel geldende termijn voor zittende bestuursleden afloopt (die wordt
dus niet verlengd naar 4 jaar). Uitdrukkelijk uitgangspunt is om een tweede herbenoeming alleen in bijzondere ge
vallen toe te staan.

* Het bestuur heeft voorafgaande goedkeuring nodig van de ALV bij huur en verhuur van registergoederen (in dit
geval ons gebouw); is dat hanteerbaar en zou het bestuur zich moeten vrijwaren bij discussie daarover?

* We hebben dit geïnterpreteerd als geldend bij huur/verhuur van het volledige gebouw en wij er dus geen beschik
king meer over hebben. Het is dus wellicht verstandig om gedeeltelijke onderverhuur, zoals nu plaatsvindt, wel te
delegeren aan het bestuur d.m.v. een artikel in het HHR.

* Voor een geldig besluit is volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van alle bestuursleden nodig. Elk bestuurslid
mag bij een stemming één ander bestuurslid vertegenwoordigen. In de praktijk zijn besluiten vrijwel altijd una
niem en wordt er niet gestemd.

* De verplichting om alle personalia van leden te registreren wordt niet letterlijk genomen. Alleen naam en adres
zijn noodzakelijk; overige gegevens kunnen vrijwillig afgestaan worden.

Verslag Algemene Ledenvergadering 6 november 2018
Gerard Lijten
 
Aanwezig:
Etje Hendrikx (voorzitter), Gerard Lijten (secretaris), Paul Olijslagers (penningmeester), Thea den Otter (bestuurslid),
Anita Liebregts (bestuurslid), Harrie Kesseler (bestuurslid), Gerard Hofmans, Dré Verhagen, Marian Kesseler, Cees van
der Leeuw, Johan Couwenberg, Jos de Bruijn, Adrie Jüngst, Femke Soontiëns, Martien van de Ven, José van Lieshout,
Bob Groeneveld, Wim van der Ven, Jetty de Visser, Tineke Lous, Frans Slegers, Sonja Schmidt
 
Afmeldingen:
Rein Kieviet, Jan Dankers
 
Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen welkom. Zoals aangekondigd in de uitnodiging, staat
er slechts één punt op de agenda: een besluit over nieuwe statuten.
 
Notulen vorige vergaderingen

 
Mededelingen
Hans van der Leeuw heeft zich per 1 oktober terug getrokken uit het bestuur en als coördinator van het documenta
tie-centrum om privé redenen.
 
Toelichting en discussie nieuwe statuten
Alle aanwezigen hebben kennis kunnen nemen van de conceptstatuten “75 concept akte van statutenwijziging afdeling
IVN Veldhoven Eindhoven Vessem 1.pdf” de dato 15 augustus 2018. De voorzitter licht de achtergrond van de noodzaak
voor nieuwe statuten nog eens toe. Vervolgens loopt de secretaris het voorstel, artikel voor artikel, door aan de hand
van een presentatie, waarbij de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de huidige statuten successievelijk wor
den toegelicht en waarbij de gelegenheid wordt geboden voor vragen en discussie.
Enkele punten die daarbij aan de orde zijn gekomen:
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* Het bestuurslidmaatschap eindigt bij een faillissement van de betreffende bestuurder. Met de achtergrond daarvan
zijn we het niet eens, maar aangezien de kans erg klein is dat dit ooit aan de orde komt, wordt dit geaccepteerd.

* Het bedrag waarover het bestuur kan beslissen zonder voorafgaande goedkeuring van de ALV wordt gelimiteerd. De
hoogte van dit bedrag zal worden opgenomen in het HHR. Vanwege praktische redenen (het jaarlijkse huur-bedrag
voor de KNNV) zal deze limiet op ca € 3000 worden voorgesteld.

* Nieuw is dat verslagen van een ALV door voorzitter en notulist moeten worden ondertekend na goedkeuring. Daar
-naast moeten de jaarrekening en de balans door alle bestuursleden worden ondertekend.

* Naast het bestuur kunnen ook leden een ALV bijeenroepen, maar dat moet dan namens 10% van alle stem-gerech
tigde leden gebeuren.

* Voor een statutenwijziging is een quorum van drie-vierde van het totaal aantal stemgerechtigde leden niet meer
nodig. Een onvermijdelijke en dus overbodige tweede ALV kan daarmee voortaan vervallen.

* Bij ontbinding van de vereniging vervalt het batig saldo aan het landelijk IVN of, bij toestemming van de laatste,
aan een ANBI-organisatie met soortgelijke doelstelling.

 
Stemming
De voorzitter brengt in herinnering dat er bij de eerste ALV d.d. 24-9-2018, waarin het besluit tot wijziging van de sta
tuten van de vereniging op de agenda stond, onvoldoende leden aanwezig waren om aan het statutair vereiste quorum
(75% van het totaal aantal stemgerechtigde leden) te voldoen. In de huidige, tweede, ALV vervalt het quorum en is er
alleen een twee-derde meerderheid nodig om een geldig besluit te nemen over een wijziging van de statuten.

1. wijziging van de statuten van de vereniging overeenkomstig het concept “75 concept akte van statutenwijziging
afdeling IVN Veldhoven Eindhoven Vessem 1.pdf” de dato 15 augustus 2018;

2. machtiging van de voorzitter en secretaris van de vereniging dan wel iedere kandidaat-notaris en notariële me
dewerker werkzaam bij Trajectum Notariaat, zowel tezamen als afzonderlijk, te machtigen om de statutenwijzi
ging bij notariële akte vast te leggen, en verder om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of gewenst
zijn voor de uitvoering van de hiervoor onder 1 omschreven statutenwijziging

* Frans Slegers: Is er al een nieuwe NatuurGidsenOpleiding ingepland?
De voorzitter antwoordt daarop dat de afdeling vooralsnog geen nieuwe NGO heeft gepland, maar dat er in regi
o-verband (met IVN Bergeijk-Eersel, Kempenland-West, Valkenswaard-Waalre en Cranendonck) wel over wordt
gesproken. De voorbereidingen daarvoor zijn echter nog niet gestart, dus die zal niet voor 2020 beginnen.

* Tineke Lous: Maakt van de gelegenheid gebruik om de aanwezigen te wijzen op de voorgenomen planning van
het IVN-weekend in 2019, van 24 t/m 26 mei in NIVON-huis Krikkenhaar te Bornerbroek. Er is een optie geno
men die eind november afloopt, dus aankondiging in het Praatkruid is te laat. Graag aan/afmelden bij Tineke ui
terlijk 17 november.

* Wim van der Ven: Heeft geconstateerd dat de vloer in de werkruimte (het zoldertje) regelmatig een rommeltje is
(o.a. zaagsel). Kan daar wat aan gedaan worden?
De voorzitter antwoordt daarop dat de werkruimte niet inbegrepen is in het 2-wekelijks poetsprogramma. Verder
is het ieders verantwoordelijkheid en plicht om na afloop van activiteiten gemaakte rommel op te ruimen, maar
ook om anderen erop aan te spreken wanneer dat niet gebeurt. Dat is niet specifiek een taak van het bestuur.

De voorzitter stelt vast dat aan de formaliteiten voor de oproeping van deze vergadering (artikel 18 van de statuten) is
voldaan en gaat over tot een hoofdelijke stemming d.m.v. handopsteking over de volgende voorstellen:

 
Resultaat: voor: 22 leden, tegen: 0 leden, onthouding: 0 leden
De voorzitter constateert dat aan de vereiste meerderheid van twee-derde van de uitgebrachte stemmen is voldaan,
waarmee beide voorstellen zijn aangenomen.
 
Rondvraag

Vaststellen nieuwe datum ALV
De datum voor een nieuwe ALV is vastgesteld op dinsdag 5 februari 2019, aanvang 20:00 uur in D’n Aard.
 
Sluiting
De  voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur en hoopt alle aanwezigen terug te zien op 8 januari tijdens de nieuw
jaarsreceptie.
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Imposante ogen van een sperwer mannetje. (foto Gerard Lijten)

Rood bekermos


