Beste IVN Oirschot,
In deze nieuwsbrief:
•

Beterschap Freek Kemps!

•

Filmavonden en wandeling december gaan niet door

•

De Oude Toren

•

Halen we de 3300 soorten?

•

Allerlei
- IVN en gemeenteraadsverkiezingen
- Varkensbedrijf Logtse Baan

Begin november werden we opgeschrikt door het bericht dat Freek Kemps, onze
coördinator van de foto- en de cursuswerkgroep en redacteur van VMN, een ernstige
hartaandoening had opgelopen. Freek is inmiddels succesvol aan zijn hart geopereerd
maar heeft, mede door enkele bijkomende problemen, nog een hele tijd nodig hier weer
bovenop te komen. Freek verblijft voor zijn revalidatie nu in centrum Blixembosch in
Eindhoven, maar heeft inmiddels ook zondag al weer een dagje thuis mogen doorbrengen.
We wensen Freek een goed herstel toe namens de hele vereniging.
Freek en Annette bedanken ook alle mensen die een kaart hebben gestuurd, dat heeft
hen heel veel goed gedaan!

Publieksactiviteiten december gaan niet door
Vanwege de nieuwe coronamaatregelen zijn we
genoodzaakt de filmavonden van 14 en 16 december te
schrappen. We zijn van plan deze avonden te verzetten naar
een nader te bepalen moment in het vroege voorjaar, maar
zijn uiteraard afhankelijk van de mogelijkheden t.z.t.
Mensen die al kaarten hebben gekocht krijgen persoonlijk
bericht.
Ook hebben we besloten de wandeling van 19 december te
schrappen.
Hopelijk kunnen we in januari onze activiteiten weer
doorgang laten vinden. In de Vergeet Mij Niet van december
is het programma voor 2022 opgenomen. Tevens wordt het
digitaal bij de nieuwsbrief eind dit jaar gevoegd. We hebben
een lezing over biodiversiteit gepland op dinsdag 11 januari
en een wandeling op zondag 16 januari. Reserveer deze
data vast in je agenda.

De Oude Toren in Oostelbeers
Zoals eerder vermeld heeft IVN Oirschot samen met WNL
uit Beers een bezwaar ingediend bij de gemeente t.a.v. de
plannen bij de Oude Toren: plaatsen van een periscoop in
de Oude Toren met gevaar op verstoring van de kerkuil en
vleermuizen, kappen of aftoppen van plm. 40 bomen die
rond de toren staan en (half)verharding van het zandpad tot
fietspad.
Recent was de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie en één ding was duidelijk: het werd er allemaal
niet duidelijker op. De commissie brengt over enkele weken
een advies uit aan de gemeente maar dat zal dan alleen
gaan over het slaan van een damwand (waarvan het doel
ook al niet duidelijk is). Het zandpad zal in elk geval over een
breedte van 1,5 meter worden halfverhard als onderdeel van
een eerder goedgekeurde vergunning. Een volledig verslag
kun je vinden in de decemberuitgave van de VMN.
Laten we hopen dat we samen met WNL in gesprek kunnen
gaan met de gemeente over een goede oplossing van het
behoud van deze historische toren.

Halen we de 3300 soorten?
Met het vorderen van de herfst gaat het waarnemen van
nieuwe soorten steeds moeizamer. In een slakkengangetje
is het aantal soorten in oktober en november gekomen op
3260
soorten
voor
2021.
Gelukkig zijn er heel wat paddenstoelen ingevoerd
afgelopen anderhalve maand. Heeft dat te maken met de
succesvolle paddenstoelencursus? Vanaf 15 oktober
konden we 65 nieuwe soorten paddenstoelen aan onze
lijsten toevoegen en tot mijn verbazing zaten daar maar liefst
24 soorten bij die vanaf 2010 nog niet op waarneming waren
gezet.
En nog steeds neemt het aantal waarnemers van Oirschotse
soorten toe; 802 verschillende personen voerden al
waarnemingen
in.
Verder verrassend veel nieuwe keversoorten voor de tijd van
het jaar: 20 nieuwe soorten voor 2021 waarvan 12 soorten
nog niet eerder waren gezien in Oirschot en de werden
toegevoegd aan de lijst waargenomen soorten 2010-2025.
Die lijst groeide in 2021 met ongeveer 800 nieuwe soorten
tot
op
dit
moment
4940.
En die 3300 soorten, gaan we die halen? Ik reken erop dat
dat gaat lukken!

•

IVN Oirschot heeft de vraag gekregen van 2
politieke partijen om mee te werken aan
bijeenkomsten rond het thema 'buitengebied'. Hier
speelt uiteraard heel veel, met name in het kader
van de
agrarische
transitie.
Na
ampele
overwegingen heeft het bestuur besloten hieraan
niet deel te nemen om een aantal redenen. Een
belangrijke overweging is dat wij dan eerst zelf een
helder en consistent standpunt cq. beeld zouden
moeten vaststellen, gedragen door de leden.
Bovendien willen we niet terecht komen in een felle
discussie
met
bijv.
agrariërs.

•

Het is de provincie helaas niet gelukt het
varkensbedrijf aan de Logtsebaan aan te kopen. Het
bedrijf is buurman van de Kampina en heeft
vergunning om flink uit te breiden. Met een

mogelijke grote schadelijke
gevolg. Wordt vervolgd.

Naar de website van IVN Oirschot
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