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Vergeet Mij Niet
De lente is in het land
Het was stil en nog vroeg op dat eerste ochtenduur
toen ik de zon boven de daken verschijnen zag.
En de blakende lucht ontstoken door dit hemelvuur,
de belofte bracht van een mooie zonovergoten dag.
Er was een wonderlijk rood licht dat alles bescheen,
de daken, de bomen, de vensters, en de straten.
En de duisternis die langzaam en onwillig verdween,
uit een stad in diepe rust en nog stil en verlaten.
Ik rook de geur door de ochtendbries aangedragen,
van de rijen bomen verderop langs de waterrand.
De geur van kersenbloesem in zoete vlagen,
want de lente is eindelijk weer in het land!
En hier buiten sta ik dan op mijn hoge balkon
genietend van de frisse lucht nog zo puur.
Het gezicht geheven naar die prachtige rode zon
te midden van mijn eigen kleine stukje natuur.
En in het park aan mijn voeten hier voor mij
zingen de vogels uitbundig uit alle bomen.
Want de donkere dagen en de koude zijn voorbij,
warmte, licht en het nieuwe leven is gekomen.
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Van de bestuurstafel
Op deze plek doe ik verslag van de Algemene Leden Verga
dering van 14 maart jl.
Het doet mij deugd om als kersverse voorzitter van IVNOirschot terug te kijken op een jaar met veel mooie activi
teiten, cursussen en lezingen verzorgd door IVN-Oirschot.
Het succes hangt nauw samen met de belangeloze inzet
van heel veel vrijwilligers. Of het nu gaat om het verzorgen
van een excursie in de natuur, het voorbereiden van een
lezing of het opzetten en geven van een cursus, onze IVNers zetten de schouders eronder. En dat wordt opgemerkt
door de mensen in Oirschot en omgeving. De aanmeldingen
voor de cursussen overstijgen de verwachtingen, voor de
basisnatuurcursus zijn in plaats van één groep, twee
groepen gestart. Wat dan wel betekent dat de cursusleiders
dubbele uren inzetten.
Het bestuur heeft verslag gedaan van de jaarrekeningen
2015 en 2016. Accountant Frans Roest heeft de jaarrekenin
gen gecontroleerd en goedgekeurd. Hiermee heeft Petra
Koning haar penningmeesterschap afgesloten. Het bestuur
bedankt haar ook op deze plek nogmaals voor haar accu
rate inzet de afgelopen drie jaar. Door het aftreden van Petra
is er een vacature ontstaan voor penningmeester van IVNOirschot. In dit blad vind u een oproep voor een nieuwe
penningmeester. Het bestuur hoopt dat kandidaten zich
melden voor deze functie.

Bestuursleden hebben een zittingstermijn van 3 jaar. Jack
van Nunen en o.g. zijn drie jaar actief in het bestuur. In de
vergadering is aan de leden akkoord gevraagd om de zit
tingstermijn te verlengen tot juli 2017. De reden daarvoor
zal ik toelichten.

Het aantal leden van IVN-Oirschot neemt gestaag toe, dat
juicht het bestuur toe. Tegelijk is het bestuur er zich van
bewust dat meer leden ook meer organisatiekracht vraagt.
We hebben in de vergadering een presentatie gegeven van
de groei in aantal leden en in aantal werkgroepen sinds
1981. De vraag die we aan de leden hebben voorgelegd is
om mee te denken over de plaats van het bestuur. Het be
stuur staat tussen de leden, werkgroepen en activiteiten.
Dat zorgt ervoor dat het bestuur nauw betrokken is bij de
uitvoering. En daar knelt het omdat dat veel tijd vraagt in
de bestuursvergaderingen. Daardoor komt het bestuur niet
toe aan besturen op onderwerpen en een visie op langere
termijn.

Het bestuur wil de nieuwe leden meer betrekken bij de
vereniging. Daarom is er een informatieve én gezellige 
avond georganiseerd voor de nieuwe leden op 23 maart (bij
het verschijnen van deze editie is deze bijeenkomst al ge
weest,
De uitdaging voor 2017 is om zoveel mogelijk leden te be
trekken in activitetien bij alles wat ons boeit en bindt voor
de natuur.
Voorzitter IVN-Oirschot
Riky de Veth

Penningmeester gezocht!
Ben jij lid van IVN-Oirschot en heb je een paar uur per
week tijd om onze adminstratie op orde te houden? Dan
zou jij een geschikte kandidaat voor penningmeester van
IVN-Oirschot kunnen zijn.
Wil je meer informatie? Meld je bij de voorzitter Riky de
Veth, r.de.veth@rosrobuust.nl
Heb je belangstelling? Meld je bij het secrtariaat: ivnoirschot@gmail.com

Van de Cursusgroep
Omdat onze cursuswerkgroep intussen weer uit 2 leden
bestaat, zijn we op zoek naar een nieuw lid voor onze
cursuswerkgroep.
Het is niet veel werk en je hoeft geen verstand van de on
derwerpen te hebben, je bent bezig met het organiseren
van het een en ander wat er bij een cursus nodig is.
Het is leuk om tijdens de cursus de deelnemers steeds
enthousiaster te zien worden over de natuur, omdat ze
meer kennis krijgen van het betreffende onderwerp.
Mocht je interesse hiervoor hebben dan kun je contact
opnemen met mij via telefoon of mail: 0649784532 resp.
f_kemps@hotmail.com.
Voorzitter cursusgroep Freek Kemps.

De leden hebben goed meegedacht, zij hebben verschillen
de scenario's aangedragen om het bestuur IVN-Oirschot
toekomstbestendig te maken. De scenario's variëren in
opzet van het bestuur tot een andere indeling of de taakin
vulling samen met werkgroepen en programma-commis
sie herschikken. Het bestuur buigt zich de komende
maanden over de voorgestelde scenario's en zal in juni/ju
li een extra ledenvergadering plannen waarin de uitge
werkte scenario's worden voor voorgesteld.
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Basis Natuurcursus 2016
In April begon de cursus die ons in acht prachtige excursies
door de seizoenen van 2016 heen loodste. Voorjaarsbloei
ers, water, amfibieën, meanders, watervogels, bomen,
struiken, landschappen lezen, vleermuizen, heide, insec
ten, vogeltrek, landinrichting, paddenstoelen, vruchten,
zaden, sporen, naaldbomen en wat al niet meer. We
doorkruisten de Mortelen, Baest, Kampina en noem de
gebieden rond Oirschot maar op, wij zijn er geweest.
Onder de bezielende leiding van Freek en Jack werden we
overdonderd met de gigantische kennis die ze hebben over
al wat leeft in de natuur. Ook nodigden zij gastdocenten uit
die NOG meer kennis hadden van de paddenstoelen, bomen
enz. en vochten ze bijna om het woord te nemen. “Nee, dat
wil ik vertellen”, of “nu mag ik weer wat vertellen”.
De vogels werden ook niet vergeten. We mochten allemaal
door de mooie natuurkijkers die prachtige vogels bekijken.
En als iemand riep “ik zie een blauwborst”, dan rende de
hele club met kijkers zo snel mogelijk naar het bewuste
vogeltje toe. We bewonderden de kleuren en de experts
probeerden ons zoveel mogelijk te vertellen over dit we
zentje. Het was moeilijk om de excursies niet uit te laten
lopen, want wij wilden natuurlijk ook alles horen wat ze
wilden vertellen.

Wat heb ik genoten van deze cursus, deze super-enthousi
aste mensen die zoveel kennis te delen hebben en ook de
gastdocenten konden bijna niet ophouden met vertellen en
uitleggen. Helaas weet ik niet meer alle namen van deze
mensen maar ze verdienen allemaal een groot applaus!!!
Ook kregen we een prachtig zelf samengesteld cursusboek
waarin we heel veel terug kunnen lezen en nog kunnen
nagenieten. Wat hebben ze daar veel tijd en energie in
gestoken. De excursies werden goed voorbereid zodat we
niet vast liepen als het erg nat was geweest. Jack heeft zelfs
een kwartetspel gemaakt over verschillende onderwerpen
zodat we onze opgedane kennis nog even konden toetsen
op de laatste avond. Er wordt nog een terugkomdag/avond
geregeld want de club is wel een hechte groep geworden.
Ik kijk er al naar uit.
Jack, Freek en AL die andere geweldig mensen die hebben
meegewerkt aan deze super leuke cursus, jullie hebben ons
een prachtig cadeau gedaan. Ik kan alleen maar zeggen,
WORD LID VAN DE IVN OIRSCHOT want je raakt er zeker
aan verslaafd. En dit is een gezonde verslaving kan ik u
verzekeren.
Marijke Delfgaauw

We hebben alle seizoenen bekeken, alle groei- en bloeiwij
zen gezien. We kropen soms onder de paddenstoelen om
de onderkant toch vooral niet te vergeten. Met een vergroot
glas weet je dan ook niet wat je ziet. Zulke mooie fijne
structuren, heel bijzonder. We hebben zoveel geleerd dat
ik de cursus over drie jaar nog wel een keer wil doen want
ik heb vast nog niet de helft onthouden. Zoveel was het.
Zelfs met emmertjes water en zeefjes onderzochten we de
helderheid van het water. Tijdens een van de excursies zijn
we door een enorme onweersbui compleet weggeregend.
Ik moest nog van het klooster Groot Bijstervelt in Oirschot
naar Middelbeers fietsen. Zo doorweekt ben ik nog niet vaak
geweest. Het water liep uit de schoenen. Maar de prachtige
zonsondergang die rechts van mij plaatsvond heb ik toch
tussen de druppels door bekeken.
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zomaar een bospad
Zo maar een bospad
Deze keer wil ik ’n wandeling beschrijven welke bijna nooit
gelopen wordt. Alleen door ingelanden van de Mortelen
misschien. Bijna niemand weet ’t weggetje en waar ’t
heenvoert. Maar om bij het begin te beginnen. We vertrek
ken vanaf de Termeidesteeg. Tegenover huisnummer twee
begint ’n weggetje. Dit lopen we in. O ja, je hebt toch zeker
wel laarzen of stevige wandelschoenen aan want je weet
maar nooit. Weerszijden van dit wegje stond vroeger vaak
hakhout dat om de zes of zeven afgehakt werd. Na ’n
honderd tal meters beginnen de beemden links en rechts.
De eerste tweehonderd meter zijn nog tamelijk droog en
we lopen daar over het gebied Termeien of zoals in de
achttiende eeuw soms geschreven werd – Termaaien. Maar
we lopen verder.
Nu begint de weg merkbaar te dalen. Liepen we eerst nog
tussen de weilanden door nu komen we duidelijk bij de
beemden. En we lopen inmiddels een meter lager.Ter lin
kerzijde vang je een glimp op van de Mortelse loop. Na ’n
kleine honderd meter lopen we merkbaar een beduidend
hoger gelegen weiland in. Daarom werd dit perceel tot de
zestiger jaren meestal als bouwland gebruikt. De naam in
vroeger jaren was d’n Horstakker. Dit staat voor grond met
kreupelhout. Wij gaan rechtsaf langs de lage kant- hier ligt
het oude recht van overpad naar achter liggende percelen.
Interessant is voor de wandelaar om even naar ’t midden
van ’t perceel te lopen dan kun je pas goed zien dat je op ’n
oude donk staat (’n zandige opduiking in een laag gelegen
gebied).
Aan de andere zijde van dit perceel loopt weer de mortelse
loop. Maar weer lopen we door , naar de smalle punt van ’t
perceel. Rechts zien we ’n vroeger broekveld dat flink aan
’t dicht groeien is. Maar nu moeten we over of onder het
prikkeldraad door. We lopen een nog net zichtbaar pad in
en zijn ook meteen in de Mortelen. Op uw linkerhand ’n
zwaar elzenbos dat schrijver nog ooit met de trekker ge
maaid heeft opdat men het kon hooien. Rechts is een oud
rabat bos te zien van veel elzen en hazelaar en ook nog wat
knotjes van eiken. In het weggetje zelf kan men nog sporen
zien van vroeger gebruik door hier en daar nog wat bemost
steen puin aan te treffen. Dat we met een rustgebied te
maken hebben kan men zien omdat er soms legers te zien
zijn van reeën en dat komt omdat het wegje net wat droger
is en hoger dan de omgeving. De weg gaat weer stijgen aan
’t eind om weer ’n donkje te beklimmen. Hier ging ik ieder
voorjaar weer loeren of de havik er weer zat. En zo ja, dan
bleef ik er enkele weken weg om geen onrust teweeg te
brengen.

Elzen en in ‘t voorjaar een bloeiende zoete Kers wat ook
altijd weer ’n fraaie aanblik is.
Zo, en nu lopen we ’t weiland in. Vroeger groeiden hier
orchidee en trilgras. Ik weet niet hoe de stand op dit mo
ment is. We moeten links aan houden dan kunnen we door
het z.g. endgat en over de duiker de mortelse loop overste
ken. Nu houdt men weer links. Na honderd meter komt
men aan een weggetje dat in de oudheid als 'reeënwal'
fungeerde. Reeënwal staat hier voor veekering. We staan
hier n.l. op een vroegere wal die beplant met hout moest
zorgen dat er geen vee de heide opliep. Want we staan op
’t klein Schoom en dit was een heiveld in vroeger tijden.
Koeien liepen de heide kapot en die had men veel te hard
nodig om te plaggen en er stalmest van te maken. Dus we
staan hier op ’n historisch stukje grond. We lopen links dit
wegje af en aan ’t eind komen we op de Oude Steeg. Links
of rechts kunnen we. Wij kiezen voor links en zien op onze
linkerhand ’n rabat bosje met hoofdzakelijk elzenhout. Ter
rechterzijde een flinke hooibeemd. Voorbij de beemd een
hakhout bos met op enkele meters van de bermsloot een
zeer oude wal die het bos moest beschermen tegen vee
vraat. Het gedeelte dat voor de wal lag noemde men de
Vooraart of op z’n Oirschots ’t Vurheut.
Een honderd meter verder ter linkerzijde zeer oude hooi
beemden. Lange smalle beemden allemaal even breed. Zo
was de verdeling in de oude tijd. We houden linksaan en
bij verharde weg weer links. Nu zijn we weer in de Termei
desteeg. Links en rechts beemden met op de boorden van
de mortelse loop zeer lage percelen. Waar de loop onder de
weg doorgaat kan men zien dat aan de rechter zijde ’n
nieuwe waterloop gegraven is in het kader van de ruilver
kaveling. Die stopte hier gelukkig. Al met al hebben we ’n
mooie historische wandeling gehad. En men heeft eens
kunnen rondneuzen in de oude Mortelen.
Jan van Hout

Hier is het einde van de bossage. Nu moet men niet direct
het bos uitlopen maar het landschap op je in laten werken.
Rechts van je staat lariks waarin al verschillende jaren ’n
havik gebroed heeft. Dus zit er een op de horst dan is het
zaak om gedurende de broedtijd weg te blijven. Nu ook heeft
men de kans om het panorama van de Mortelen in je op te
nemen. Je ziet kleine perceeltjes, restant van heg hier en
daar. Dit is de Mortelen, zoals ze altijd geweest is. Wilgen,
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Tentoonstelling schimmels bij
het IVN Oirschot
Op 17 januari mocht groep 4 van de Antoniusschool een
bezoek brengen aan een tentoonstelling over schimmels
die door het IVN georganiseerd werd. Deze tentoonstelling
kwam op een perfect moment, want groep 4 was net op
school bezig met het onderwerp “Aarde, Water en Lucht”.
Bij binnenkomst werden we vriendelijk welkom geheten
door alle vrijwilligers van het IVN.
Allereerst kregen we een leuk intro filmpje te zien waar
paddenstoelen allemaal voorkomen. Daarna werd groep 4
in groepjes verdeeld. Het lokaal waarin we zaten, was in
vijf verschillende hoeken verdeeld met allerlei informatie
over schimmels.
Elk groepje ging naar een hoek en kreeg daar hele leuke
informatie te horen. Elke hoek wist iets anders te vertellen.
Zo werd er verteld hoe een paddenstoel opgebouwd was.
Er kwamen allerlei moeilijke woorden voorbij; hyfe, myce
lium, symbiose. Ja, ja, ik denk dat menig Nederlander hier
zijn hoofd wel over breekt! De kinderen waren en bleven
ook zeer enthousiast en dit kwam vooral door de opbouw
van de hoeken.

De kinderen hebben deze ochtend veel geleerd. Ze hebben
geleerd dat er veel verschillende soorten paddenstoelen
zijn. Dat paddenstoelen giftig kunnen zijn. Dat je goed moet
zoeken, want niet alle paddenstoelen zijn goed zichtbaar.
Dat schimmels ons bij heel veel dingen helpen zoals brood
maken, medicijnen maken, maar dat schimmels ook slecht
voor ons kunnen zijn. Ze kunnen ons eten laten bederven
of ons zelfs ziek maken.
Mijn zoontje ging ’s avonds meteen kijken of hij toch geen
schimmel tussen zijn tenen had! Zo zie je maar hoe je
spelenderwijs heel veel informatie over kunt brengen. De
kinderen, juffen en ouders hebben genoten van deze bij
zondere tentoonstelling en willen iedereen van het IVN hier
hartelijk voor bedanken.

Er werd wat informatie verteld en daarna volgde er een
spelletje over hetgeen ze net gehoord hadden en ja, welk
kind vindt een spelletje nou niet leuk? De kinderen kennen
nu ook heel veel verschillende soorten paddenstoelen.
Trechterzwam, vliegenzwam, inktzwam, eekhoorntjes
brood, oranje bekerzwam en ga zo maar door. Ik denk dat
de kinderen nu heel anders een wandelingetje door het bos
gaan maken en dat is dan toch de verdienste van de vrij
willigers van het IVN.

Met de hartelijke groeten,
Kinderen, juffen en ouders van Antoniusschool Oirschot
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De natuur door het oog van de
Camera
Noteer in je agenda: René Van Echelpoel
( zie www.renevanechenpoel.be)
Dinsdag 18 april 2017, om 20.00 uur in De Enck Oirschot
René Van Echelpoel (60) uit Oud-Turnhout bekleedt mo
menteel de tweede plaats op de wereldranglijst voor beste
natuurfotografen van de Photographic Society of America.
René begon pas tien jaar geleden met natuurfotografie
maar is al zijn hele leven een fervent natuurliefhebber.
Kennis van de natuur en veel geduld zijn belangrijke eigen
schappen voor een goede natuurfotograaf. Voor René blijft
het een hobby maar wel één met veel passie.

voor licht en compositie, maar vooral ook met heel veel
zorg voor detail.
Tijdens de voorbije jaren behaalde René Van Echelpoel met
zijn collectie natuurfoto’s, intussen uitgegroeid tot een echt
levenswerk, bij fotowedstrijden doorheen heel Europa,
Azië en Amerika diverse onderscheidingen en medailles,
met als absolute hoogtepunten, zijn twee tweede plaatsen
op de PSA World-Ranking voor Natuurfotografen meer
bepaald in 2013 en 2014, uitgegeven door de Photographic
Society of America. Begin dit jaar werd hem ook voor zijn
jarenlange inzet en verdienste op het vlak van de natuur
fotografie, de Cultuurprijs 2016 van zijn gemeente OudTurnhout toegekend.

Op dinsdag 18 april 2017 toont natuurfotograaf René Van
Echelpoel, aan de hand van digitale projectie op groot
scherm, zijn collectie natuurfoto’s gemaakt in diverse na
tuurgebieden in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en
Oostenrijk.
René Van Echelpoel ( ° Retie 1954 ) woont in Oud-Turnhout
en beoefent reeds vele jaren, zeer gedreven, zijn passie 'de
natuurfotografie'.
De fotograaf trekt met grote regelmaat in alle seizoenen
naar diverse natuurgebieden in België, naar de Zeeuwse
eilanden, de Veluwe, Friesland in het hoge noorden van
Nederland, en regelmatig ook naar het Eifelgebergte in
Duitsland, alsook naar Frankrijk en Oostenrijk, allemaal
streken en gebieden met een eigen karakter en biotoop en
een specifieke fauna en flora.

De fotograaf zal aan de hand van zijn boeiende collectie
foto’s, samengesteld uit een grote verscheidenheid aan
wildsoorten, landschappen en een hele reeks vogels en
diersoorten, allemaal gefotografeerd in hun eigen specifie
ke leefwereld, trachten een duidelijk beeld te geven van
hoe indrukwekkend mooi en boeiend de natuur, ook hier
vlak bij ons, toch wel is.
Organisatie IVN Oirschot

De leegte, de stilte, de grootsheid maar bovenal de schoon
heid van de natuur is hem tot op vandaag bijzonder blijven
boeien en zijn steeds groeiende belangstelling voor alle
facetten van de natuur, heeft zijn ambitie om al die pracht,
met behulp van zijn camera, tot in detail op beeld vast te
leggen, altijd maar meer en meer vorm gegeven.
Ontelbare uren vrije tijd, ontzettend veel geduld, uren ob
servatie in bos en veld, maar zeker ook zijn gedrevenheid
en een gedegen kennis van de Europese fauna en flora,
hebben zich doorheen vele jaren vertaald in een bijzonde
re collectie foto’s, stuk voor stuk gemaakt met heel veel oog
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Postbezorger met een “tik”
Eens een vogelvriend, altijd een vogelbeschermer. Al 50 jaar
kunnen de vogels op me rekenen, mede doordat ik het met
de paplepel heb binnen gekregen.
Onderweg kom je als postbezorger dagelijks van alles tegen
waar je wel een boek van zou kunnen schrijven. Pratende
postbussen als blijkt dat men op de postbode heeft zitten
wachten en er een “dankjewel” door de gleuf wordt geroe
pen.
Maar deze keer wil ik het hebben over die Buizerd aan de
Bestseweg in Oirschot die al enkele dagen stuntelig pro
beerde om iets eetbaars te verschalken. Het lukt haar maar
niet, want ze bleef daar rondhangen. 'Haar' omdat het toch
een flinke grote buizerd betrof en de vrouwtjes zijn daarvan
altijd een stukje groter dan de mannen. Op het allerlaatst
weet ze de auto’s nog te ontwijken.
Op een dag zie ik haar niet stuntelen langs de drukke straat
en kom ik op een smal weggetje een lopende roofvogel
tegen. Ze kan niet meer vliegen, dus kon ik haar pakken.

Daar sta je dan met zo’n flinke grote vogel in je arm. Dan
is zo’n lege postzak een goede rustplek, in de scootertas die
ook al leeg was. Samen zijn we de postronde gewoon gaan
afmaken en pas thuis ontdek ik dat ze flink ondervoed is.
Niet gek natuurlijk na die week van ontberingen en dus
moet ze worden opgehaald door de dierenambulance. Zelf
heb ik voor zo’n grote vogel geen plekje en het mag ook niet
van de wetgeving.
Al snel staat er een flinke ambulance voor de deur en wordt
de vogel nog eens goed bekeken. Dat bevalt haar blijkbaar
niet helemaal want de ziekenbroeder wordt vakkundig ‘in
zijn kladden genomen’ doordat ze haar klauw in zijn
wijsvinger weet te zetten. Zijn hulpje mag de vinger weer
bevrijden want loslaten doet ze natuurlijk niet. Maar uit
eindelijk kunnen we het gezelschap uitzwaaien en hoop ik
er maar het beste van. Ze gaat naar een prima vogelrevali
datiecentrum in Zundert. Daar bleek dat haar bovenbeen
breuk toch niet te repareren viel en heeft men besloten om
haar te euthanaseren.
Tja, zomaar een stukje beleving van een postbezorger uit
het zuiden van het land, uit het Brabantse land.
Gegroet, Rinus Sterken

“

IVN-Oirschot doet dit jaar weer mee met de
IVN slootjesdagen op 10 en 11 juni.
Coördinator is Jack van Nunen. Hou onze
website in de gaten voor meer nieuws!

lente 2017

”

Vergeet Mij Niet

9

Landgoed Velder en Heerenbeek: excursie van 18 januari
Met twee kersverse (rare uitdrukking eigenlijk) gidsen op
stap naar Heerenbeek en Velder, een mooi begin van de
zondagmorgen die daags na een koude winterdag-met-
sneeuw mild begon. De sneeuw gaf sporen bloot van reeën
en een vos, maar lopen over een half bevroren sneeuwdek
zorgt er ook weer voor dat het aanwezige wild zich al lang
uit de voeten heeft gemaakt voor we er een glimp van
kunnen opvangen.

Lezing Amfibieën
Dinsdag 7 februari kwamen Jeanne Soetens en Bert Ver
voort in de Enck een groot aantal toehoorders inwijden in
de wondere wereld van de amfibieën. De amfibieën werk
groep, die in de vernieuwde opzet van het jaarprogramma
van IVN Oirschot als tweede werkgroep aan de beurt was,
had deze twee experts uitgenodigd om hun invulling te
geven voor het jaarprogramma met hun eigen thema.
Ondersteund door prachtig eigen beeldmateriaal vertelden
Jeanne en Bert in ca. tweeëneenhalf uur over de kikkers,
padden en salamanders van Nederland en hun avonturen
tijdens hun monitoringswerk. Ze tellen en bestuderen deze
dieren namelijk bijna het hele jaar door en daarmee
dwingen ze ons diep respect af: door de modder, 's nachts,
bij kou en hitte, in hun ondergoed op het damestoilet (Bert);
jaja, niets gaat hun te ver om de glibberige beestjes in kaart
te brengen!
Daarvan hadden ze mooi duidelijk beeldmateriaal meege
bracht zodat het verschil tussen de heikikker en gewone
bruine kikker nu eens goed zichtbaar werd gemaakt en de
blauwe heikikker zo blauw was als de Middellandse Zee.
Dank aan de amfibieën werkgroep voor deze mooie lezing
en aan Jack van der Schoot voor het aan- en afkondigen van
de sprekers. Deze avond vindt zijn vervolg in een zomer
wandeling naar het leefgebied van de boomkikkers op
zondag 6 augustus waarin we de diertjes in het echt kunnen
gaan bewonderen.
Petra Koning

Een groep van ca. 15 lopers liep een korte marathon via de
wal tussen Heerenbeek en het landgoed Velder en kregen
afwisselend door Hugo en Petra wetenswaardigheden te
horen over de strijd tussen de waterhuishouders van beide
terreinen, de bijzondere landschapsarchitectuur van Vel
der, die daarmee een keur aan verschillende biotopen voor
alles wat kruipt, vliegt en graaft verschaft en de brede
boslanen die allen op een centraal punt uitkomen waar
vroeger de hoge heren met hun geweren de opgejaagde
bosbewoners voor de sport konden afknallen.
Een kleine marathon zoals gezegd, want de pas werd er
stevig ingezet om maar zoveel mogelijk van het bijzonde
re landschap te kunnen meekrijgen. Een halve spiegel en
een vogelkooi zonder gaas als kunst in het bos, de natuur
die langzaam bezit neemt van dit alles… het moet ook
prachtig zijn in het voorjaar hier. Het was een plezierige en
informatieve rondleiding en hopelijk met een mooi vervolg
in het voorjaar als de bosanemonen, de eenbes, de slanke
sleutelbloem en wat al niet meer dat op het landgoed van
Frans van Boeckel verscholen leeft, dat hun pracht aan ons
laat zien, en voorzien wordt van deskundige uitleg van de
gidsen van ons IVN.
Jeroen Oost
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Landcoöperatie Dal van de
Kleine Beerze
Het is twee jaar geleden dat ik door mijn buurman Jan Roefs
werd gevraagd om mee te denken over een initiatief van
vijf biologische boeren. Deze boeren waren al enkele jaren
bezig met het opzetten van samenwerking waarbij ze
streekgebonden, meer natuur en een goede relatie met
burgers als doel hadden gesteld. Omdat ze burgers wilden
betrekken werd ik benaderd om deel te nemen in een
klankbordgroep. Ik was onder de indruk van de grote op
komst bij de eerste bijeenkomst waarvoor veel burgers en
andere betrokkenen waren uitgenodigd. Het verhaal dat de
boeren over het project vertelden sloeg aan en er werden
spontaan vier werkgroepen gevormd die het idee verder uit
zouden werken. Ik nam plaats in een van deze vier werk
groepen. Het boerenleven was voor mij een nieuwe wereld
met alle regels, organisaties en overheden waar ze mee te
maken hebben.
We hebben een visie ontwikkeld die klinkt als een klok:
Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze brengt boeren en
burgers dichterbij elkaar. Samen werken zij aan een dyna
misch, toekomstbestendig leefgebied met oog voor een
vitale gemeenschap en het platteland. Het is hier goed
toeven. Boer en burger gaan met elkaar in gesprek over het
duurzame beheer van de gronden. Zo zullen bodemkwali
teit, waterkwaliteit en biodiversiteit verbeteren.

selbos is in ontwikkeling. En bij deze ontwikkelingen zie ik
een rol weggelegd voor IVN-Oirschot. Wij hebben heel veel
kennis van de natuur waarmee boeren en burgers kunnen
ondersteunen in de ontwikkeling van dit gebied.
Inmiddels is de coöperatie opgericht en is er een vijfkoppig
bestuur aangesteld, ik ben een van de bestuursleden. Ik ben
erg enthousiast over dit project, ik zie heel veel kansen in
de samenwerking tussen boeren en burgers waarbij de
natuur de verbinder is.
Als je meer over de landcoöperatie wilt weten kijk eens op
de website http://www.dalvandekleinebeerze.nl/ of neem
contact op met mij.
Riky de Veth

Het heeft ruim een jaar in beslag genomen om de visie uit
te werken. Het idee is dat de landcoöperatie gronden in het
gebied van de Kleine Beerze aankoopt uit de grondporte
feuille van de Brabantse Kempen. Boeren gaan land pach
ten van de landcoöperatie die voorwaarden opstelt met
betrekking tot biodiversiteit, streekgebonden en meer ba
lans tussen boeren en natuur. Om de gronden te kunnen
verwerven zijn certificaten á €2500,- te koop. Iedereen die
dit project een warm hart toedraagt kan een waardevast
certificaat kopen. Door een certificaat te kopen wordt men
lid van de landcoöperatie en krijgt daarmee zeggenschap
over de gebiedsontwikkeling van het dal van de Kleine
Beerze.
Het doel is om in vijf jaar 70 ha aan te kopen. Als de land
coöperatie eigenaar is van de gronden worden de voor
waarden waaronder de boeren kunnen pachten samen met
de leden opgesteld. Nu is het al zo dat er meer akkerranden
met bloemen worden ingezaaid, dat er meer aandacht komt
voor weidevogels, erfvogels, het aanleggen van een voed
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Boomfeestdag 2017 in
voorbereiding
Sinds 2007 wordt de jaarlijkse boomfeestdag gecoördi
neerd door een werkgroep van IVN-Oirschot. In 2006 werd
IVN benaderd door een medewerker van de gemeente
Oirschot met de vraag of IVN de organisatie van boomfeest
dag op zich wilde nemen. De gemeente kon en wilde dit
niet langer doen. Het IVN zag duidelijk de educatieve mo
gelijkheden van deze activiteit en besloot bij wijze van
experiment in 2007 de organisatie op zich te nemen. De
gemeente wilde wel behulpzaam zijn bij het zoeken naar
plantlocaties.

Elke school een eigen plantmoment.
Een eerste grote verandering, die de activiteit overzichtelijk
en beheersbaar maakte, was de keuze om niet alle scholen
tegelijk maar elke school een eigen plantmoment te geven
in de derde week van maart. De gemeente slaagt er tot nu
toe wonderwel in om voor elke school een eigen plantloca
tie te vinden. In plaats van bomen worden wel steeds vaker
struikjes geplant. Dit is niet erg bezwaarlijk want de leer
lingen die deelnemen aan boomfeestdag zijn ook steeds
jonger. Aanvankelijk was het vooral groep acht die kwam
planten, nu is het vaker groep zes.

Natuurlijk is ook nu weer de inzet van IVN-vrijwilligers
onmisbaar.
Werkgroep boomfeestdag

In Memoriam
Tonnie van der Meijden
Op 9 februari jl. overleed Tonnie van der Meijden, het
oudste lid van de plantenwerkgroep, in het dagelijks leven
Zuster Bonifacia, Franciscanes van Oirschot.
Sinds 2010 liep Tonnie vief en opgewekt mee in onze
werkgroep. Niet echt een kenner, was ze wel een echte
natuurgenieter. Eigenlijk vond ze onze wandelingen niet
lang genoeg, niet zozeer in afstand, want er was altijd veel
te kijken en daar deed ze volop aan mee, maar in tijd: het
was haar altijd te snel al weer voorbij. Ze was zeer gelust
door muggen en toen ze Todor's antimuggensmeersel
ontdekte, was ze verkocht: wat een goed en lekkerruikend
spul!
Met de werkgroep kwam ze in gebieden waar je als gewone
dorpeling niet zo snel komt. Ze ontdekte met ons Grote
boterbloemen en Spaanse ruiters, Rietorchissen en Water
aardbeien. Steeds opnieuw was het volop genieten van deze
voorbeelden van Gods prachtige en veelsoortige schepping.
Het nieuwe plantenwerkgroepseizoen begint op vrijdag 24
maart zonder haar; we zullen haar missen.
Elly Pouwels
Coördinator Plantenwerkgroep

Uitleg op school, de Burgemeester, de IVN vlag,
waarom planten? lied, chocomel, extra hulptroepen.
De eerste voorbereiding voor boomfeestdag vindt plaats in
de klas. Op de plantlocatie wordt aan de hand van twee
panelen nog even stil gestaan bij het nut en de noodzaak
van het planten. Op de woensdag komt de burgemeester of
wethouder de kinderen toespreken. Daarna gaan de leer
lingen met tweetallen aan het planten. Elk jaar wordt er
gretig en met veel enthousiasme gewerkt.
Even wordt stil gestaan bij de IVN-vlag. Er wordt een
boomfeestlied gezongen en na het drinken van warme
chocomel gaan de leerlingen terug naar school. Om de
leerlingen te begeleiden bij het planten zijn medewerkers
van de gemeente aanwezig en vele IVN-ers. In 2017 nemen
224 leerlingen deel aan boomfeestdag.
Ook dit jaar hebben alle scholen zich weer aangemeld voor
boomfeestdag. Maar liefst 224 kinderen gaan aan de slag
om Oirschot weer een beetje groener te maken.

12

Vergeet Mij Niet

IVN OIRSCHOT

Interne website IVN-Oirschot
Iedereen heeft kunnen zien hoe mooi en actueel de nieuwe
website www.ivn.nl/afdeling/oirschot is. Echt een flinke
pluim op de hoed (op een andere plaats doet het zo’n pijn)
voor Bert Verheul – Lia Adriaans en Elly Pouwels, die hier
de nodige uren in steken. Wel heb ik van sommige mensen
gehoord en ook in het overleg met de coördinatoren kwam
dit naar voren dat ze bepaalde mogelijkheden van de oude
site missen op de nieuwe site. Te denken valt dan aan: de
gebiedsbeschrijvingen – foto’s en verslagen. Misschien is
dit omdat je nu eenmaal niet alles ineens kunt doen of
misschien ligt het aan de ‘architectuur’ waarmee de lande
lijke website is gebouwd. Ik weet het niet, maar het zou wel
jammer zijn als de bedoelde informatie verloren gaat.
Mede daarom heeft het bestuur in december besloten
webruimte en een eigen domeinnaam te huren bij het
webhostingbedrijf Antagonist. Eigenlijk alleen maar be
doeld voor intern gebruik, dus niet voor het grote publiek
maar voor onze eigen werk- en themagroepen. De gewone
website www.ivn.nl/afdeling/oirschot blijft gewoon be
staan, maar daar komt op termijn een www.ivn-oirschot.
nl naast. Daar wil ik jullie op deze manier van op de
hoogte stellen.
Idee daarbij is dat de communicatie (nu vaak via prive
mailadressen) en de aanwezige kennis binnen onze afde
ling wat meer gecentreerd opgeslagen wordt in plaats van
dat belangrijke, interessante, nuttige, leerzame, mooie of
leuke documenten zoals nu allemaal bij diverse werk/
thema groepsleden op hun eigen computer opgeslagen
worden met het risico dat het voor de vereniging verloren
gaat. Als het ergens centraal opgeslagen staat (op een nieuw
te ontwikkelen nieuwe interne website) gaat het ook niet
zomaar verloren, ook niet wanneer iemand ophoudt lid te
zijn. Elke werk- of themagroep zou zijn eigen mail-adres
onder het@ ivn-orschot.nl account kunnen hebben. Som
mige werkgroepen maken hier nu al gebruik van; kijk maar
in onze colofon.
Ik ben mij ondertussen aan het verdiepen in hoe je zo’n
website zou kunnen bouwen. Ik heb er (namens het IVN)
een boek voor aangeschaft en zal in dit jaar op mijn eigen
tempo aan de website gaan bouwen. Elke werkgroep gaat
daarop zijn eigen ruimte krijgen. Hier zouden dan verslagen
van vergaderingen of activiteiten of inventarisatierappor
ten of foto’s of wat je nog meer zou kunnen bedenken op
kunnen komen te staan. Door middel van een eenvoudig,
want dat is een voorwaarde, rechtensysteem zouden be
paalde documenten alleen maar zichtbaar zijn voor de
werkgroepleden en andere documenten misschien juist
wel voor alle leden van IVN Oirschot of zelfs, via links, voor
het grote publiek naar onze ‘externe’ website.
Maar gelukkig, en daar zijn we heel blij mee, hebben we
binnen onze afdeling een gezellige en ongedwongen cul
tuur, waar bijna alles op vrijwilligheid en met veel liefde en
passie gebeurt. En zo moet het ook gaan met de interne
website en met het al dan niet maken en gebruiken van
eigen ‘werkgroep’ mail-adressen. Niets of niemand zal
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gedwongen worden om hier gebruik van te maken. Alles
op basis van vrijwilligheid. Dus als een werkgroep een eigen
mail-adres wil hebben onder het @ivn-oirschot.nl, dan
moeten ze zelf contact zoeken met mij. Diezelfde vrijwil
ligheid geldt ook voor mij in de opbouw van de website.
Aan het eind van dit jaar zou er een werkende website
moeten zijn.
Natuurlijk is het bestuur hiermee wel een avontuur aange
gaan, maar ze ziet er wel degelijk de positieve mogelijkhe
den van. Ze denkt ook dat er wel enkele werk- of thema
groepen zijn die er gebruik van willen maken. In ieder geval
wordt de mogelijkheid ertoe geboden.
Mocht aan het einde van dit jaar blijken dat het helemaal
niet voorziet in een behoefte dan zeggen we de webruimte
en de domeinnaam gewoon op. Dus wellicht hoort u hier
in een van de volgende edities van de Vergeet Mij Niet meer
over.
Jack van Nunen

Vink in de sneeuw van Petra Koning IVN fotogroep

IVN webwinkel
Sinds maart 2016 is er een heuse IVN webwinkel. Daarin zijn verschillende natuurproducten te koop gericht
op educatie, recreatie en onderzoek. Daarnaast zijn in de
webwinkel ook de IVN materialen te bestellen zoals promotieartikelen, IVN zoekkaarten en kleding.
https://winkel.ivn.nl/ivn-materiaal/
Speciaal voor de beroepskrachten, afdelingen en leden
zijn er kortingscodes van 10% waar, naar is gebleken,
nog niet iedereen van op de hoogte is. Hierbij de kortingscodes:
Afdelingen: IVN-AFD-1201
Leden: IVN-LID-1202
Kortom, mocht je op zoek zijn naar natuurproducten:
koop ze in de IVN webwinkel!
https://winkel.ivn.nl/
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De schop afkuisen...
= er mee stoppen. Een mooie oude uitdrukking uit het
boerenleven die betekent dat je stopt met je werk op het
land en dat je, zoals het hoort, je gereedschap netjes schoon
opbergt.
Vanaf 2014, toen ik die taak van Jan van Heerenbeek heb
overgenomen, na een korte interim periode door Gerard
Vinke, heb ik er drie jaar opzitten.
Oorspronkelijk solliciteerde ik op een oproep in het Vergeet
Me Nietje waarin gevraagd werd naar iemand die mee kon
helpen met het maken van het verenigingsblad. Het leek
me aardig om wat vrijwilligerswerk te doen omdat ik net
gestopt was met werken en ik was al een jaartje lid van IVN
Oirschot en vond het een leuke actieve vereniging. Ook
sloot het mooi aan bij mijn beroep: docent talen.
Helaas was ik net te laat en was de vacature al vervuld. Wel
werd me gevraagd of ik misschien interesse had in de
functie van penningmeester. Daar heb ik in eerste instantie
niet erg enthousiast op gereageerd omdat ik daarvoor niet
voldoende kennis in huis heb, maar ook omdat je bij die
functie deel uitmaakt van het bestuur, iets wat ik niet
ambieerde omdat dat toch veel meer tijd zou gaan kosten
dan ik eigenlijk had. Maar omdat ik graag wilde helpen heb
ik uiteindelijk ja gezegd en zo is het gekomen. Nu zijn we
drie jaar verder en blijkt dat voor mij het penningmeester
schap te veel kruim en tijd kost en heb ik, mede
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doordat vorig jaar voor mij op persoonlijk vlak een zeer
zwaar jaar was en ik mijn taak niet altijd zo kon uitvoeren
als ik zou willen, besloten om te stoppen met die taak.
Wel ga ik door met mijn andere activiteiten voor het IVN
waar ik veel plezier aan beleef zoals het mede samenstellen
van ons prachtige nieuwe “Vergeet Me Nietje” en de activi
teitencommissie en natuurlijk niet te vergeten het gidsen,
iets wat ik met erg veel plezier doe.
Zoals jullie weten zoeken we al geruime tijd naar een ver
vanger/vervangster en daarin staan we niet alleen. Veel
verenigingen hebben moeite om de taak van penningmees
ter vervuld te krijgen. Kennelijk is het niet het meest po
pulaire baantje binnen het verenigingswerk…
Mocht bij het verschijnen van deze “Vergeet Mij Niet” de
functie nog niet vervuld zijn dan wil ik graag diegenen
onder u die eens wat voor de vereniging terug willen doen
aansporen om eens een paar jaar een actieve rol te spelen
in het bestuur van ons mooie IVN Oirschot, al dan niet als
penningmeester of in een van de werkgroepen. Geen enke
le vereniging kan immers zonder vrijwilligers!
Ik dank jullie voor het vertrouwen en wens mijn opvolger/
opvolgster veel succes!
Petra Koning

IVN OIRSCHOT

Activiteiten van IVN Oirschot
Datum

Dag

Tijd

Activiteit

9 april

zondag

9.45 uur

Wandeling door het dorp

17 april

maandag

div. tijden

Dag van het Landschap

18 april

dinsdag

20.00 uur

Lezing R. van Echelpoel

4 mei

donderdag

9.45 uur

Flexwandeling

9 mei

dinsdag

20.00 uur

Das in Brabant Ton Popelier

14 mei

zondag

9.45 uur

Op zoek naar de das

11 juni

zondag

9.45 uur

Slootjesdag

20 juni

dinsdag

18.45 uur

Wandeling Zrs. Franciscanessen

April

Mei

Juni

Vertrektijden en locatie
Alle avondbijeenkomsten vinden plaats in Sociaal Cultureel Centrum De Enck tenzij anders vermeld wordt.

Samenkomst voor wandelingen bij SCC De Enck aan de St. Jorisstraat.
* Fietsers vertrekken doorgaans om 9.45 uur of 13.45 uur, auto’s vertrekken een kwartier later.
Alle activiteiten onder voorbehoud en deelname aan excursies op eigen risico.
Kijk vooral ook eens op www.ivn.nl/afdeling oirschot of op onze Facebook pagina.

Lid of donateur worden van IVN Oirschot?
IVN Oirschot is een enthousiaste club mensen die zich op allerlei manieren, maar vooral door middel van educatie, inzet
voor de natuur in haar directe omgeving.
Wie lid of donateur wordt, zal zich gauw thuis voelen en mag veel leuke en leerzame activiteiten verwachten die met
natuur te maken hebben. Om hier bekendheid aan te geven ontvangen leden en donateurs ieder seizoen ‘Vergeet-Mij-
Niet’: ons eigen afdelingsblad dat wordt samengesteld uit bijdragen van iedereen die iets te melden heeft op gebied van
natuur. Daarin vindt u ook altijd onze afdelingsactiviteiten voor het lopende seizoen.
IVN Oirschot kent verder een aantal actieve werkgroepen. Nieuwe leden en donateurs zijn van harte welkom in een of
meerdere werkgroepen; dankbaar en leerzaam werk, dat bovendien veel gezelligheid met zich meebrengt.
Wat kost een lidmaatschap?
De contributie wordt jaarlijks geïnd en bedraagt:
• voor leden: € 20,• voor donateurs: € 10,-- (minimaal richtbedrag)
• voor huisgenootleden: € 10,-(in geval van huisgenootlidmaatschap is een ander gezinslid al lid van IVN Oirschot)
Hoe kan ik me aanmelden?
Heel eenvoudig. Een telefoontje naar het secretariaat: u ontvangt dan een inschrijfformulier.
Wij zien u graag terug op onze activiteiten en wensen u vooral veel plezier bij IVN Oirschot!

Foto achterkant: Koolwitje
Van: Henk Verbeek IVN fotogroep
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