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Van de bestuurstafel
Allereerst wil ik bedanken voor de reacties die gekomen
zijn op de vraag in de herfsteditie van de Vergeet Mij Niet
om mee te denken over een nieuwe invulling van het be
stuur in maart 2018. Het bestuur heeft een aantal mensen
gesproken die frisse ideeën hebben over de toekomst van
IVN Oirschot. Besturen klinkt eigenlijk vrij zwaar voor een
vereniging die het moet hebben van vrijwilligers en van
mensen die met hart en ziel betrokken zijn bij de natuur.
Dat gaat namelijk helemaal vanzelf, daar valt niets aan te
besturen. Laat duizend bloemen bloeien en genieten maar!
Natuurlijk moeten er wel zaken geregeld worden anders
weet niemand waar hij of zij aan toe is. Dat regelen doen
we vooral samen met actieve werkgroepen en gidsen
waarbij communicatie via website, Facebook en deze Ver
geet Mij Niet onmisbaar is.
Contacten met IVN Nederland zijn belangrijk om keuzes te
maken in de koers die zij aangeven. Zo is er een nieuw logo
met slogan. Deze Vergeet Mij Niet is nog opgemaakt met
het oude logo maar in 2018 zult u kennis maken met het
nieuwe logo.
De regionale IVN afdelingen hebben enkele keren per jaar
overleg. Onze buur IVN afdelingen zijn Den Bosch, Sint
Oedenrode, Oisterwijk en Best. We wisselen met elkaar uit
hoe de afdeling draait, wat goed gaat en waar we van elkaar
kunnen leren. IVN-Brabant is ook betrokken bij deze
overleggen en ook uit die hoek komen vaak goede tips en
ideeën.
Het bestuur kan terugkijken op een mooi jaar en we hebben
alle vertrouwen in een voorspoedig 2018. Wij wensen ie
dereen mooie feestdagen, een goed uiteinde van 2017 en
een gelukkige start voor 2018.
Voorzitter IVN-Oirschot
Riky de Veth

Jack heeft buiten een route uitgezet. Het is de bedoeling dat
we langs de brandende kaarsjes richting het riviertje de
Beerze lopen dat stroomt aan de rand van “De Stroom”.
Sommigen hebben een zaklantaarn nodig om zich een weg
te banen over het donkere parcours. We komen aan bij een
magische plek, hoge bomen staan in een cirkel en in het
midden branden kaarsen. Het is stil, de maan schijnt, in de
verte roept een uil en dan vertelt Todor een spannend
verhaal wat de betovering compleet maakt.
Weer terug binnen worden er onder het genot van een hapje
en een drankje sterke verhalen uitgewisseld die de sfeer
alleen maar ten goede komen. Wiel Wiersma heeft een
verrassing in petto. Wiel neemt uit de natuur vaak boom
stronken, mooie takken en ander materiaal mee naar huis.
In zijn atelier maakt hij hier prachtige sculpturen van. Voor
vanavond heeft hij tien van deze werkstukken meegeno
men met de bedoeling om een aantal van de actieve leden
te verrassen. En de verrassing was groot voor de leden die
een werkstuk uit mochten zoeken. Dit mooie moment
hebben we vastgelegd op bijgaande foto.
Bedankt Jack en Marij voor de gezellige avond en alle actie
ve leden bedankt voor jullie belangeloze inzet voor IVNOirschot

Stippellijn
1 kolom
Een
gezellige
avond bij "de
Stroom"
door Riky de Veth
Het was een gezellige avond 8 november bij Jack en Marij
van der Schoot in Oirschot. Deze avond organiseert IVN
voor alle leden die zich op de een of andere manier actief
inzetten voor onze afdeling. En dat zijn er veel zo bleek wel
uit de opkomst. Rond acht uur was iedereen gearriveerd op
deze mooie locatie. Op het terras branden gezellige kaarsjes
en binnen is het lekker warm. Marij en haar team zorgen
voor een bakske koffie met wat lekkers. De gezelligheid
straalt ervan af.
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Vlindercursus 2018
Vlinders, verbazing en verwondering, een mini-cursus van
onze inspirerende docent Rini Kersten.
Vlinders zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie voor
schrijvers, schilders, dichters, tekenaars, natuurliefheb
bers. Ze vormen zeker de meest “aaibare” groep binnen de
insecten. Het ‘dubbelleven’ dat ze leiden via hun gedaan
teverwisseling is een mysterie op zich.
Daarnaast tonen vlinders ons
… een fascinerend kleurgebruik,
… fabelachtig bouwmeesterschap,
… interessant paringsgedrag met ingenieuze verleidingstechnieken,
… imposante vormenrijkdom,
… groot raffinement bij het ontlopen van vijanden,
… spectaculaire vraatzucht naast ingehouden
weightwatchers-gedrag.

Deze cursus zal worden gegeven door onze bekende en
geweldige docent Rini Kersten. Rini heeft reeds eerder met
succes cursussen voor ons verzorgd zoals 'Insecten', 'In en
Om water' en 'Paddestoelen'.
De kosten voor deze boeiende mini cursus zullen maximaal
45 euro bedragen.
Opgave bij Freek Kemps: Tel. 06-49784532
of e-mail f_kemps@hotmail.com.

IVN Cursus natuurouder
door Jack van Nunen
Al enkele jaren is er het verzoek vanuit de scholenwerk
groep de vraag om een cursus te organiseren voor de bege
leiders van de schoolactiviteiten. De begeleiders voelen
zich niet altijd voldoende zeker en willen met iets meer
natuur kennis dit leuke vrijwilligerswerk doen.
En voor ons IVN zou het ook wenselijk zijn om het kader
verder uit te breiden. Met name naar de scholen toe. Immers
IVN Oirschot heeft de jeugd en jongeren als een speerpunt
in hun beleid.
Verder moge het bekend zijn dat studies uitwijzen dat
'buiten en in de natuur bezig zijn' positief zijn voor de ge
zondheid en ontwikkeling van kind (en trouwens ook vol
wassenen).
Voldoende redenen dus voor de cursuswerkgroep om een
cursus op te zetten in het voorrjaar van 2018. Na de matig
bezochte maar geslaagde workshop van Marjel van Dijk op
11 november 'Hoe (groot)ouders te betrekken bij de natuur',
zullen Todor Ijsselmuiden, Jack van Nunen en Marjel van
Dijk een korte cursus presenteren, bestaande uit 3 binnen
avonden en 3 buitenlessen. De data zijn nu nog niet bekend.
En we zullen de werving van cursisten vooral via de scholen
laten gaan. Maar nu stellen we u graag alvast in kennis van
onze voornemens.

Tijdens een mini-cursus van 3 avonden en 3 excursies
maken we kennis met verschillende boeiende aspecten
van het vlinderleven.
Larve of rups, pop of cocon, facetoog en roltong, mineerders
en spanners, uilen en pages, bestuiven en overwinteren,
toenemen of uitsterven, kweken en beschermen.
Via verhalen, overzichten, foto’s en tekeningen, aan de
hand van (dia-)beelden en door eigen onderzoek – binnen
en buiten – zullen verbazing en verwondering uitgroeien
tot bewondering.
De data voor de lesavonden zijn : 17-05, 31-05, en 14-6 in
de Enck van 19.30 uur tot 21.30 uur.
De drie excursies zijn gepland op zondagmorgen van 09.30
tot 12.00 uur op de data 3-06, 10-06 en 24-6. Deze worden
tijdig aan de hand van de vlinderomstandigheden vastge
steld.
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Van de cursusgroep
In opvolging van de zeer geslaagde cursussen in dit jaar
zullen we volgend jaar weer 3 prachtige cursussen gaan
organiseren.
In het voorjaar wordt er een cursus voor natuurouders(grootouders) gegeven (Zie artikel Jack van Nunen).
In de maanden Mei en Juni zal er een vlindercursus van
Rini Kersten zijn (zie aankondiging).
Vervolgens komt er in de maanden oktober november en
december een sterrencursus van Emile Weijters. Nadere
details volgen later.
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Zorgen voor de stook
door Jan van Hout
Misschien dat natuurliefhebbers ietwat verbaasd naar dit
verhaal zullen kijken, want wat heeft houthakken nou met
natuur te maken. En nog wel in een IVN verenigingsblad.
Het voorhoofd fronsend zal men het lezen en er zo achter
komen dat er toch een link ligt tussen het stoken van de
kachel en het natuurgebeuren.
Het was voor de boer en zijn beschikbaar personeel een hele
klus om in de winter genoeg hout bij elkaar te halen om
een jaar later verzekerd te zijn van voldoende stook voor
verwarming van het huis, eten en koken (zomer en winter
doorgaand), brood bakken, de was te koken als ook ‘slobber’
voor de varkens te koken. Dit laatste noemde men “de
verrekensketel”. (wat zat erin?)
Werd door de boer een rijtje ‘Kannidassen’ verkocht (Popu
lieren) dan was het kophout voor de boer zelf. De zwaarste
takken leverden de ‘Rabaawen” of wel dik kachelhout wat
je nog moet ‘kleuven’. Hier werden ook wat ‘weipalen’ uit
gezagen, en de rest werd mooi ‘kachelhout’. Het dunnere
hout werd tot ‘musterd’ gebonden (takkenbos).
Eerst moest men dan daarvoor het bos in om z.g. “bänden”
te snijden. Hiervoor gebruikte men ‘waterwilg en katwilg’.
Had men er zelf geen dan werd andermans perceel be
zocht, want unne band en unne wis, die snijde wor ie is.
De koddebeiers van vroeg vorige eeuw waren nogal fel op
“bandensnijders”. Maar ook boerkes van toen hadden wat
onder de pet zitten. Een boerke was z’n bussels aan het
opladen toen hij werd betrapt. “Zo sprak de diender, op
heterdaad betrapt”. Waarop het boerke vroeg, “worrum
eigelijk”. “Gestolen banden laden” was het antwoord. “
Neeje, ik moes vur hum daor op laoje”, daarbij in de verte
wijzend. “Verrèkt hij is weg, hij hi aow zeker gezien mer ès
hij nie helpt dan gooi ik z’er wer af”. En voegde de daad bij
het woord, de diender verbouwereerd achter latend en zei
“Ju” tegen zijn paard. Hoofdschuddend reed de veldwachter
de andere kant op. Maar s’anderendaags waren de bussels
met banden weg.
Ook werd om de 6-7 jaar een haag langs een perceel gekapt.
Het hout werd netjes in een “sprei” gelegd, want dat was

makkelijk voor de “musterdmaker”. Die musterds binden
was een vak apart. Een goede binder (zo iemand als een
oom van mij), “kon er elke 3 uren zo’n honderd maoke”, zo
beweerde hij. Ze werden in hoopjes van 10 gestapeld om
alvast te drogen. In het voorjaar werden ze naar huis ge
haald om ze daar in de musterdmijt te tassen.
En dan nu het natuuronderhoud en de winsituatie. Door
die haag af te zetten vond er natuurlijk verjonging plaats.
De wildgroei van planten werd dan met “vlagzessie” afge
krabd samen met een laagje teelaarde en verrotte bladeren.
Dat werd thuis in een hoop gestort en diende later weer als
mest. Door de verschraling stonden onder die hagen vol
gende jaren mooie planten als Primula en Bosanemonen
enz. Als er teveel bramen kwamen ging men die te lijf met
“de bremhak”. Hiermee hakte men de braam uit de grond
en trok ze uit de struik. Dit was dus bosonderhoud.
Ook als men de musterds in het voorjaar op ging laden
kwam de natuur tegen. Want steevast woonde er op de
kopse kanten wel een paar Heggenmussen ofwel “blauw
piepers” zoals ze hier werden genoemd. Ook Merels
maakten vaak van die hoopjes musterds gebruik om zich
te huisvesten. Deze hoopjes bleven dan liggen om ze na de
broedtijd op te halen. Ook thuis in de musterdmijt kreeg
men vaak inwoning, van Mussen en Merels en de belang
rijkste de Kwikstaart.
Tot in de 20-er jaren van de vorige eeuw was er ook nog
winnen van “eerdbrand”. Dat is de z.g. heiturf en vooral op
lage heide werd die gewonnen. Met de “turfskup” werden
plaggen gestoken en op gestapeld. Na droging werden ze
thuis in de turfschuur opgeslagen. Heide is een pioniers
plant en is gedoemd om op den duur te verdwijnen. Er
komen grassen tussen te staan en later wordt het een bos.
Door de plaggen werd de heide verjongd en was opnieuw
een pionier. En ook was met dat plaggen alle opslag van
jonge Berk, Eik en Den verdwenen. Nu wordt hier en daar
kunstmatig met machines geplagd en het resultaat is het
zelfde.
Je hebt nu kunnen lezen hoe vroeger door vooral de boe
renbevolking natuuronderhoud en verjonging gepleegd
werd. Wat in onze ogen ouderwets en arbeidsintensief over
komt daar voer de natuur vroeger wel bij.
Werkeloosheid, wat is dat?

mus
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Natuurwandeling met
fotowedstrijd
door Wilco van Genechten
De fotogroep van IVN Oirschot organiseerde op zondag 22
oktober een mooie wandeling bij de Heilige Eik. Nu is
wandelen in de natuur altijd een goede reden om mee te
gaan. Maar nu was het de bedoeling dat iedereen zijn\haar
fotocamera mee nam. En ondanks het regenachtige weer
viel de opkomst mij niet tegen.
De gedeelde liefde voor de natuur en de kennis onder de
deelnemers is voor mij altijd een belangrijke reden geweest
om met de IVN mee te gaan. Dat was deze keer niet anders.
Alleen was het deze keer ook een grote bron van informatie
op fotogebied. Als fotoleek, die het wel leuk vindt maar
verder weinig kennis heeft van de materie, trok de laatste
zin in het berichtje mij over de streep. Namelijk: iedereen
die een foto kan maken is van harte welkom. Het was niet
alleen de kennis die het voor mij een leuke wandeling
maakte. Het was de bereidwilligheid waarmee elke deelne
mer een ander op een mooi plaatje wees en tips gaf voor
een nog betere foto.

1e prijs fotowedstrijd

Iedere wandelaar kon met zijn/haar drie mooiste foto’s mee
doen aan de wedstrijd. De enige regel is dat het een natuur
foto moet zijn die tijdens deze wandeling is gemaakt. De
mooiste/beste foto’s werden beloond met een afdruk van
hun winnende foto.
Tot mijn stomme verbazing kreeg ik een berichtje dat ik in
de prijzen gevallen was. Op de bijeenkomst van de foto
groep zou deze uitgereikt worden en winnaars werden
uitgenodigd om de avond van de fotogroep bij te wonen.
Ook dit was een leuke ervaring. Hoewel ik zoveel prachtige
foto’s voorbij heb zien komen was vooral de feedback die
de leden elkaar gaven heel mooi. Positief commentaar, tips
over hoe het anders (niet perse beter!) kan en vooral eerlijk.

2e prijs fotowedstrijd

Iedereen hartelijk bedankt voor een geweldige wandeling
en een leuke avond.

foto aanmoedigingsprijs

3e prijs fotowedstrijd van Wilco
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Paddenstoelenwandeling
door Joke Pijnenburg
Op zondag 8 oktober 2017 wandelden Wiel en Todor met
13 personen langs de noordzijde van het Wilhelminaka
naal. We startten net voorbij Heras en een grote groep
vliegenzwammen van klein naar groot, was een goed
begin.
Dat niet alle paddenstoelen een vorm hebben met een hoed
en een steel zagen we aan de vele kluifjeszwammen. Wiel
liet ons zien dat bij deze vorm vele kleine zwammen als
steel samen groeiden tot de 'kluif'.
Heel bijzonder!
Andere bijzondere vormen waren de aardsterren en een
hazeoor. Dat hazeoor heeft een bekerachtige vorm en hoort
dus bij de bekerzwammen. De parelstuifzwammen zagen
we van klein naar groot. De grote, die al oud waren ver
spreiden een vieze geur.
vliegenzwam

Wat zagen we nog meer?
Een grote hoeveelheid populieren melkzwammen.
De donsmelkzwam, vele gele narcisridderzwammen.
Todor vertelde van de ridderburcht met een gracht er
omheen. Bij ridderzwammen zit een ring rond de aanhech
ting van de plaatjes aan de steel. Een mooi ezelsbruggetje!

Verschillende boleten met de gaatjes aan de onderkant voor
de sporen waaronder het eekhoorntjesbrood en de
heksenboleet met de rode steel en onderkant.
De russela’s met de krijtachtige steel, de witte plaatjes en
de hoed met verschillende kleuren.
Ook heel bijzonder de zeldzame stekelzwam, mooie vorm
maar met de bruine kleur niet opvallend. Daar mochten de
fotografen niet aankomen. Veel foto’s zijn er gemaakt van
de vele soorten paddenstoelen die op deze korte wandeling
zagen.
Niet alle soorten heb ik vermeld maar het was een overdaad
aan soorten en met de verhalen met info die Wiel ons
vertelde een heerlijke ochtend.
We hebben genoten en veel opgestoken van de wondere
wereld van de zwammen.
Wiel en Todor bedankt!

stekelzwam
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Bezorgdheid over massale
insectensterfte
van Riky de Veth
Minister van Landbouw Schouten (CU) ontving woensdag
6 december 2017 op haar ministerie 100.473 handtekenin
gen uit handen van directeur Marc van den Tweel van
Natuurmonumenten. Zo veel Nederlanders tekenden de
petitie ”Red onze insecten” in zes weken tijd, uit bezorgd
heid over massale insectensterfte. Daarbij vroeg Van den
Tweel de minister om te investeren in samenwerking bij
de omschakeling naar een duurzame en natuurinclusieve
landbouw.
In oktober wezen wetenschappers op de sterk gekrompen
populaties van vliegende insecten in Duitsland: plaatselijk
troffen zij tot wel 76 procent minder insecten aan in hun
vallen, dan 27 jaar geleden. Andere Nederlandse en inter
nationale onderzoeken wijzen op de impact van intensieve
landbouw op de natuur en de biodiversiteit.

Emiel van Loon IVN fotogroep

Natuurmonumenten startte daarom eind oktober de peti
tie ”Red onze insecten”. Insecten spelen een cruciale rol in
natuur en landbouw. Bijen en vlinders bestuiven gewassen,
ze dragen bij aan een gezond bodemleven en vormen voor
talrijke dieren zoals vogels een onmisbare voedselbron.
Europa telt door de neergang van insecten 400 miljoen
minder vogels dan voorheen.
Samen met politiek, burgers, boeren en wetenschappers
wil Natuurmonumenten de noodzakelijke verduurzaming
versnellen. „Nederlandse landbouw loopt voorop als het
gaat om duurzaamheid, veiligheid en ambitie. Boeren
zorgen voor ons voedsel en werken daar hard voor, dag in
en dag uit,” zegt Van den Tweel „Dat kan ook met minder
chemie en meer biologie. Met de minister en de boeren wil
ik graag verkennen hoe een natuurlijke aanpak breder kan
worden ingezet.”
Als IVN-Oirschot kunnen we deze alarmerende berichten
niet negeren. Iedere werkgroep heeft in meer of mindere
mate te maken met de insectenstand. Ik stel voor dat we
ons er in 2018 sterk voor maken om een bijdrage te leveren
aan het verbeteren van de insectenstand.

“

winterlied
een wandeling
in een witte wereld
gaf de toon aan
voor een aubade
aan aarde, wind en water,
elementen van een
grijze dag
het getik van dode takken
en de cadans
van stappen in het
watten pad
vormden de akkoorden;
voor de melodie
zorgden wind en
bruisend water,
vleugelslagen
voor verloren woorden
in het halfvergane eikenblad
Christianne van de Wal
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Te gek voor woorden
door Jan van Hout
Enkele weken geleden stond het in de krant: bramen
plukkende familie geverbaliseerd. Ik heb het twee keer
gelezen, het stond er echt. Wat zullen we nou krijgen? Toen
schoot me te binnen dat er enkele jaren eerder ook zo’n
verhaal de ronde deed. Die keer waren het kinderen die
gewapend met potjes aan ’t bosbessen plukken waren. Die
werden door ’n boswachter uit het bos gehaald en ze
moesten hun potjes leegschudden. Toen heeft deze
machts- wellusteling ze tot moes getrapt – de bessen wel
te verstaan, niet de kinderen. Die joeg ie naar huis. Of dit
verhaal op waarheid berust, weet ik niet, maar als het waar
is waar is de mensheid dan mee bezig. Bij de bramen
plukkers stond nog bij vermeld dat ze bezig waren om
voedsel voor dieren te stelen. En ik o, stommeling heb altijd
gedacht dat vruchten gegroeid in de natuur geschapen zijn,
om als voedsel te dienen voor zowel mens als dier.
Ik ga terug in de tijd. Als kind stuurde moeder ons de
Mortelen in om bosbessen te gaan plukken, zodat ze ’n paar
potjes jam kon maken. Op het laatst van augustus waren
de bramen aan de beurt. Weer het zelfde ritueel nl een paar
potjes lekkere bramenjam. Zo ging het ook met de frambo
zen. Maar ik heb nog nooit sterk vermagerde dieren rond
zien lopen of vogels die wegens voedsel gebrek uit de lucht
vielen. Vanaf ongeveer de tweede Zondag van september
waren de hazelnoten aan de beurt. Die plukten we en aten
tussentijds onze magen vol. Dan werden tevens je tanden
getest op sterkte want we kraakten ze met de tanden. Die
we niet opaten leverden we in bij ons moeder. Om ze dan
met sinterklaas in onze klomp terug te vinden. Trouwens
in die tijd zag ook nog wel hele of halve huishoudens de
bossen bevolken om ook nog wat winter voorraad hazelno
ten aan te leggen. Nou zie je dat praktisch niet meer.

natuur en landbouw waar menig bestuurder van tegen
woordig niet aan kan tippen. Die mannen die eerst hun
platte pet optilden en hun kruin eens krabden alvorens ze
ergens in meegingen. Die plaatsen zijn nu ingenomen door
bestudeerde theoretici maar van de praktijk vrijwel versto
ken zijn.
Wel, we zijn benieuwd wat ons allemaal nog te wachten
staat omtrent onoverdachte wetten en wetjes in de toe
komst wat betreft de besproken zaken. Veel geluk in de
toekomst in deze.

Zouden wij toen werkelijk de eekhoorns en de spechten
hebben uitgehongerd. Kom nou zeg. Voor wie denken ze
dat al die bosbessen zijn? Voor de fazanten die er verzot op
zijn, en beren, jawel maar die zijn hier te lande dun gezaaid.
En de bramen. Een egel, hermelijn, de vos en zwijnen.
Verder nog wat vogels. Als je in de winter langs een bramen
heg loopt zie je daar de bramen verdroogt hangen. Dus
waarom zou de mens niet wat vruchten uit de bossen
mogen genieten. Kom nou zeg. Veel bossen en natuur ge
bieden worden van onze belasting centen bekostigd. En we
zouden er niet van mogen profiteren op bescheiden schaal.
We mogen ook al geen paddenstoelen plukken of mos uit
de bossen halen. Maar men mag er wel dieren loslaten die
er in feite niet meer thuis horen vanwege het drukke ver
keer en ook vanwege de schade aan de landbouw.
Op deze manier gaan veel mensen twijfelen aan bestuur
lijke beslissingen. Er worden toch soms vreemde uitspra
ken gedaan op bestuurlijk niveau, vooral wat natuur en
landbouw betreft. Waar zijn de mensen gebleven met een
gezond boeren verstand die bij wijze van spreken maar net
konden lezen en schrijven, maar een kennis hadden van

10

Vergeet Mij Niet

IVN OIRSCHOT

Bijeenkomst Natuur in eigen Hand – 25 januari 2018 van
18u tot 21u te Tilburg
Wil je zelf aan de slag met de ontwikkeling van natuur in
je omgeving? Heb je een idee of al concrete plannen om
nieuwe natuur in Noord-Brabant te maken? Kom dan naar
de bijeenkomst “Natuur in eigen hand” op donderdagavond
25 januari in Cinecitta in Tilburg.
Tijdens deze avond leer je van inspirerende voorbeelden,
kan je je ervaringen delen en bieden we concrete handvat
ten om van idee naar realisatie te komen. De avond wordt
georganiseerd door IVN Brabant, Groen Ontwikkelfonds
Brabant en de provincie Noord-Brabant in samenwerking
met coördinatiepunt landschapsbeheer van het Brabants
Landschap en de Brabantse Milieufederatie.
Op deze avond wordt het startschot gegeven voor een
prijsvraag, waarbij de beste ideeën voor natuurontwikke
ling worden beloond met een bedrag van € 5.000,- voor
ondersteuning om het idee verder te brengen. De voorwaar
den voor deelname worden tijdens deze bijeenkomst be
kend gemaakt.

De Groene Academie

Aanmelden kan op www.ivn.nl/natuur-eigen-hand.

Meld je aan als expert op de Groene Academie
De Groene Academie is het portaal voor iedereen die meer
wil weten over natuur door het volgen van workshops,
cursussen, opleidingen en lezingen of zich voor de natuur
wil inzetten. Op de site is al het aanbod van natuurvereni
gingen en natuurorganisaties te vinden op het gebied van
cursussen, experts en vrijwilligerswerk.
Experts
Geef je weleens lezingen over allerhande natuuronderwer
pen of een onderwerp in het bijzonder, zoals bijvoorbeeld
planten, ecologie, vleermuizen? Zet je je expertise graag in
bij een natuurcursus of workshop? Meld je dan aan als
expert op de Groene Academie! Zo ben je te vinden door
natuurverenigingen, -organisaties, natuur- en andere
centra om een bijdrage te leveren aan de kennis van en
enthousiasme voor de natuur!
Op dit moment heet het expertgedeelte nog 'docent', maar
binnenkort wordt de naamswijziging doorgevoerd. Daarbij
wordt je persoonlijke pagina ook verbeterd qua opzet en
mogelijkheden. Je kunt straks je verschillende expertises
invullen, zodat andere gebruikers goed in staat zijn je op je
expertise te zoeken én te vinden.
www.degroeneacademie.nl
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Stippellijn 1 kolom
Mutaties leden IVN Oirschot
Gerton van Hagen is overleden
Luus van Hout heeft het lidmaatschap beeindigd
Eric van Doremalen is een nieuw lid
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Zoogdierencursus
door Anneke Hubert
In het kader van - je bent nooit te oud om te leren- heb ik
eerder deelgenomen aan de vogelcursus van het IVN. Een
heel boeiende en leerzame cursus.
Een wandeling door een natuurgebied of gewoon in de
buurt wordt nooit meer hetzelfde. Een kakafonie van gelui
den komt op je af. Wat hoor ik daar? Wat vliegt daar voor
een vogel? Kijk, daar zit de gele kwikstaart!
Mijn enthousiasme was dermate geprikkeld dat ik me
meteen heb aangemeld voor de zoogdierencursus die
aanstaande was. Als leek en/of beginnend natuurontdek
ker (ik kom uit de stad) dacht ik bij zoogdieren in eerste
instantie aan middel- tot grote dieren, zoals mensen,
wolven, koeien en herten.....enzovoort!
Niets bleek minder waar toen ik bij de eerste les een han
dout aangereikt kreeg over "vleermuizen"?! De op één na
grootste zoogdierengroep.
Die enge, mysterieuze diertjes die je 's avonds wel eens om
het huis ziet vliegen. Waarvoor je, zeker als meisje, uit
moest kijken. Ze waren dol op lange haren en voordat je
het wist, hadden ze je te pakken en lieten je nooit meer los.
Je mooie, lange haar moest er onherroepelijk af!! Dus de
waarschuwing van mijn moeder: voor het donker binnen
zijn was niet nodig. Dit laatste is gelukkig een fabel en fijn
om daar op mijn leeftijd nog achter te komen.
Vleermuizen vallen je echt niet aan. Door middel van
echolocatie vindt de vleermuis zijn weg. Mocht hij toch per
ongeluk op je hoofd landen, zorgt hij dat hij zo snel moge
lijk en rustig weer verdwijnt. De aansluitende excursie
vond plaats in de omgeving van het kanaal in Oirschot.
Gewapend met speciale detectoren (want met ons gehoor
is hun geluid nauwelijks waarneembaar) hebben we langs
het kanaal gewandeld en vleermuizen met de apparaten
gedetecteerd èn gezien. Heel erg leuk!

Groene Woud, waar we een kans hadden om deze grote
grazers te ontmoeten. Jammergenoeg is het bij sporen van
deze dieren gebleven.
Een zeer enthousiaste cursist is later, alleen en in de zeer
vroege uurtjes het bos ingetrokken. Heeft zich zich zo
gunstig mogelijk verschanst en heeft prachtige foto's van
de dieren gemaakt. Enkele afbeeldingen kun je hier bekij
ken.
Tijdens de laatste les zijn we dieper op zoönoses ingegaan.
Zoönoses zijn ziekten van dieren die over kunnen gaan op
mensen. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld rabiës en
borrelia, beter bekend als de ziekte van Lyme.
Omdat muizen ook ziektedragers zijn is het raadzaam bij
het uitpluizen van uilenballen hygiënisch te werk te gaan.
Je bent gewaarschuwd!

Ook de les over andere kleine zoogdieren zoals muizen en
eekhoorns was boeiend. Zoveel soorten....alleen daarvoor
is deze cursus een aanrader.
Het onderdeel herten heb ik helaas gemist maar ik heb van
andere cursisten gehoord dat die minstens zo interessant
was met als klap op de vuurpijl een excursie naar het

Ik mag wederom concluderen dat de cursus, gegeven door
de heren Jos Marcelissen (een zeer enthousiast en inspire
rend verteller) en Jack van Nunen, zeer zeker de moeite
waard is! Ik kan bijna niet wachten op het volgende
cursusaanbod!
Foto's: Edelherten in Het Groene Woud / Joop Mutter
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Lia Adriaans en de natuur, een
onafscheidelijk duo
Interview met Lia Adriaans
Door Riky de Veth
Het is gezellig bij Lia Adriaans, de houtkachel brandt het
hondje ligt heerlijk te slapen, koffie en chocolade op tafel
en Lia en ik praten zo een paar uur vol.
Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw is Lia lid geworden
van IVN-Oirschot. Ze begon met het volgen van cursussen,
eerst een groencursus en daarna een vogelcursus. Ze is
wijkverpleegkundige en haar belangstelling voor alterna
tieve geneeswijzen en kruidengeneeskunde is daar ont
staan. Ze heeft verschillende cursussen hierin gedaan. Bij
kruidenrijk Haaren (NBr) volgde Lia een cursus kruidenge
neeskunde. Met al deze kennis op zak sloot ze aan bij de
plantenwerkgroep waar Joke Pijnenburg coördinator van
was.
Begin jaren 2000 wilde Lia haar natuurkennis verder ont
wikkelen en volgde de natuurgidsencursus bij het Groene
Woud. Het eindproject van deze cursus viel onder Bloeien
de Kernen, een landelijk project dat met kinderen van ba
sisscholen werd gedaan. Een braakliggend terrein werd
ingezaaid met bloemen. Jammer genoeg is dat maar twee
jaar geweest. Lia ziet op die plek nog steeds planten die
toen ingezaaid zijn.

Lia gidst nu af en toe voor Brabants Landschap en natuur
lijk vooral voor IVN als dat aan de orde is. Ze gaat regelma
tig wandelen met de plantenwerkgroep. Deze ging een
aantal jaren voor Natuurmonumenten op pad in de Kam
pina om planten te inventariseren. Zo zijn Blauwgrasland
jes en Banisveld geïnventariseerd. Hiervoor moest je heel
precies zijn en het vroeg ook veel accuratesse om de ver
slagen volledig te schrijven. Dat viel niet mee. Een bijzonder
uitstapje was als alle vrijwilligers, allemaal specialist op
een bepaald gebied, erop uit trokken. Iedereen zag wel iets.
Nu wordt er vooral op uit getrokken om te genieten van alle
mooie planten en samen komen ze er met diverse boeken
wel uit wat ze zien. Omdat de plantenwerkgroep in het
najaar stopt is destijds de paddenstoelenwerkgroep ont
staan zodat ook in de koude seizoenen wandelingen geor
ganiseerd konden worden.
Dat Lia geen genoeg krijgt van nieuwe kennis opdoen blijkt
wel uit de cursus die ze onlangs heeft gevolgd bij KNNV,
daar heeft ze een insectencursus gedaan. Als je naar
planten kijkt zie je die vanzelf. Maar er zijn ook zorgen. Het
is volop in de actualiteit: de afname van het aantal insecten.
Lia zou bij IVN-Oirschot graag nog ooit een insectenwerk
groep starten. Voorlopig gaat ze af en toe met de vlinder
werkgroep mee.
Bij Jeugd IVN is Lia ook een aantal jaren actief geweest. Ze
vindt het leuk om met enthousiaste mensen op pad te gaan.
De natuur verveelt nooit, Lia geniet ervan en de verwonde
ring is er altijd over wat er allemaal te zien is.
Van alles wat je ziet in de natuur kun je foto’s maken en
dat bracht Lia op het idee in de fotowerkgroep te gaan
starten. Er valt nog veel te leren. Ze maakt het liefst detail
foto’s, in de Vergeet Mij Niet worden regelmatig foto’s van
haar gepubliceerd. Dat Lia actief is voor IVN_Oirschot blijkt
ook uit haar taak om de website bij te houden samen met
Elly Pouwels. Haar foto’s gebruikt ze ook regelmatig om
artikelen op de website op te fleuren. Foto's vanuit de fo
towerkgroep zijn natuurlijk meer dan welkom!
De koffie en de chocolade waren na dit interview op, het
hondje werd wakker want hij moest hoognodig naar buiten!

“

In de herfsteditie stond een tekening van
Wiel Wiersma. Wie, o wie stonden er
op deze tekening? Gerard Vinke, Todor,
Freek, Jack van der Schoot? We hebben het
verlossende woord nog niet binnen. Kijk er
nog eens naar en laat het de redactie weten!
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Uitstapje bij de buren
IVN Best:
Vanuit dat perspectief willen we geïnteresseerden stimu
leren de natuur te leren kennen, te respecteren en er zorg
voor te dragen. Duurzaamheid in al zijn geledingen is een
nieuw thema dat van harte wordt omarmd.
Vanuit deze visie organiseert IVN Best wandelingen, excur
sies en lezingen over natuur en duurzaamheid.
Zie voor activiteiten in 2018:
https://www.ivn.nl/afdeling/best

IVN Oisterwijk:
IVN actief voor natuur, milieu, landschap en leefomgeving.
Werken aan een samenleving waarin natuur en duurzaam
heid centraal staan. Natuurbeleving voor jong en oud.
Groene initiatieven rond maatschappelijke thema's als
voeding, gezondheid en duurzaamheid.
Dat is waar IVN voor staat.

Heem-Natuurgroep Sint-Oedenrode 2018:
Dinsdag 9 januari: Natuurfilms van Mark Kapteijns.
Aanvang 20.00 uur in "Cultureel Centrum Mariendael" Laan
van Henkenshage 2 Sint-Oedenrode.
Maandag 5 februari: Lezing 'Nieuwkomers in onze omge
ving', door Mari de Bijl. Aanvang 20.00 uur in "d'n einder"
Sluitappel 17a, Sint-Oedenrode.
Maandag 5 maart: Beamerpresentatie "Nachtvlinders"
door Hans Vlamings. Aanvang 20.00 uur in "d'n einder"
Sluitappel 17a, Sint-Oedenrode.
Maandag 9 april: Natuurlezing "Insecten in de tuin" door
Pieter van Breugel. Aanvang 20.00 uur in "d'n einder"
Sluitappel 17a, Sint-Oedenrode.

Zie: https://www.ivnoisterwijk.nl/

Stippellijn 2 kolommen
Lid of donateur worden van IVN Oirschot?
Het IVN Oirschot is een enthousiaste club mensen die zich op allerlei manieren,
maar vooral door middel van educatie, inzet voor de natuur in onze directe omgeving.
Wie lid of donateur wordt, zal zich gauw bij ons 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 de ‘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: € 24,• 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 het IVN Oirschot!
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Foto achterkant:
Mortelen januari 2015
Van: Jack van Dongen IVN fotogroep
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