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Trekvogels
Als straks de trekvogels
weer gaan vliegen
dan ga ik in gedachten mee,
naar al die onbekende plaatsen.
Wens ze goede reis naar
landen zo heel ver over zee.
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Nieuwe cursus fotografie

Kon ik maar vleugels laten groeien
dan vloog ik met die vogels mee
naar verre vreemde landen
en onbekende stranden.
Weg uit dit koude kikkerland
de warmte tegemoet.
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met al hun gekwetter en lawaai.
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Van de bestuurstafel
RIKY DE VETH

Het is na een periode van rust zoals in de zomerperiode
weer fijn om op te starten. Eind augustus had het bestuur
weer vergadering en wonderlijk hoe vol de agenda dan is.
Veel te bespreken punten gaan over voortgang van eerder
ingezette aandachtspunten. Zo hebben we nog geen nieu
we secretaris gevonden, is het jaarprogramma 2019 weer
in volle gang en lopen de voorbereidingen voor het jaar
programma 2020 volop. Met de gemeente Oirschot heeft
Jack van Nunen een gesprek gehad. Het ging over de toe
wijzing van drie Tiny Forests. IVN-Brabant heeft Oirschot
uitgekozen om Tiny Forests aan te gaan leggen. Dat is
goed nieuws, nu de locaties nog vaststellen en natuurlijk
bewoners en actieve IVN-ers betrekken bij aanleg en on
derhoud van deze kleine bosjes.
IVN-Oirschot is dit jaar voorzitter van de IVN regiobijeen
komsten Het Groene Woud. Dat vraagt extra aandacht in
het voorbereiden en uitnodigen van de zes IVN afdelingen
van Het Groene Woud. IVN-Brabant is daar meestal ook
bij aanwezig in de persoon van Jeffrey Raymakers. De ko
mende vergadering komt de kersverse directeur van
IVN-Brabant Renske Visscher, kennis maken. Een van de
agendapunten is het starten van een gidsenopleiding. Als
we dit met zes afdelingen samen organiseren hebben we
eerder een groep bij elkaar.

In de vorige VMN deden we nog een oproep voor opslag
ruimte. Dank aan iedereen die heeft gereageerd. Scouting
Oirschot heeft een ruimte beschikbaar gesteld, hier zijn
we erg blij mee. Hiermee zijn de spullen op een veilige en
toegankelijke manier opgeborgen, alle dank aan de heren
van het bestuur die zich hebben ingespannen om de spul
len te verhuizen.
De herfst staat voor de deur, ik sluit mij helemaal aan bij
het gedicht dat in het voorwoord staat "als straks de trek
vogels weer gaan vliegen dan ga ik in gedachten mee naar
al die onbekende plaatsen, naar landen zo heel ver over
zee"
Toch nog een beetje heimwee naar de zomer, maar dat
duurt maar even, de herfst heeft ook vast weer veel moois
in petto. Te beginnen met deze Vergeet Mij Niet.

Ons bereikte het droeve bericht van het overlijden
van de echtgenote van ons IVN-lid Jan van Hout.
We wensen hem en familie sterkte in deze
moeilijke tijd.

Loek en Adrie hadden wel een heel bijzondere uitnodiging
van de Sint Petrusbasiliek in Oirschot. 1 September was
de Wereldgebedsdag voor de Schepping. In deze viering
stonden natuur en milieu centraal. IVN-Oirschot onder
steunde dit thema met een stand achterin de kerk, ver
zorgd door Loek en Adrie.
10 september hebben we een gezellige avond gehad bij de
Stroom, lees hierover meer in een artikel in dit blad. Eind
september komen het bestuur en de coördinatoren van de
werkgroepen bij elkaar. Dit is twee keer per jaar, enerzijds
om samen aan het jaarprogramma te werken, anderzijds
om te horen waar de werkgroepen mee bezig zijn, wat
goed loopt en wat beter kan.

Gefeliciteerd!
IVN Oirschot doet mee met Rabo ClubSupport
IVN Oirschot is aangemeld en is een van de genomineerden waarop gestemd kan worden van 27 september tot
en met 12 oktober.
Vanaf nu is jullie deelname definitief en is het tijd om campagne te voeren. Want iedere stem is geld waard!
Op www.rabo-clubsupport.nl/regio-eindhoven/deelnemers vind je alle deelnemende verenigingen en stichtin
gen overzichtelijk bij elkaar.
Wij wensen I.V.N. Oirschot veel succes!
Marketing, Communicatie en Coöperatie, Rabobank Regio Eindhoven
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Een avond om de vrijwilligers van
IVN Oirschot te bedanken
RIKY DE VETH

Het is een goede gewoonte om alle vrijwilligers die zich
inspannen voor IVN Oirschot te trakteren op een gezellige
avond. Dinsdagavond 10 september kwamen zo’n 20 vrij
willigers bij elkaar bij 'de Stroom' in Spoordonk. Dat zo’n
avond in goede handen is bij Jack en Marij van der Schoot
is bij aankomst al duidelijk. De deur staat wagenwijd
open, de koffie met koek staan klaar en zowel buiten als
binnen is het gezellig gemaakt met kaarsjes.

bomencirkel, een plek voor bezinning, wilgen rijken hoog
naar de hemel, hier staan we even stil. Als echte natuur
liefhebbers onder elkaar worden nachtvlinders gespot.

Jack en Marij hebben een leuk programma bedacht voor
deze avond. We beginnen met uitleg over de meerval.
Deze vis wordt bij de Stroom gekweekt. Jack leidt veel
mensen rond over zijn terrein en dat er ook kinderen
komen blijkt uit alle leuke verrassingen die Jack tevoor
schijn tovert. Hij heeft een pratende vis, kaboutermutsjes
en nepkikker om mannetjeskikkers in de vijver mee te
lokken. Zo wordt een rondleiding over het terrein ook
voor volwassenen een beleving.
In de kwekerij legt Jack alles uit over de meerval. De visjes
komen als ze twee maanden jong zijn en met acht maan
den zijn ze slachtrijp. Een meerval kan wel 10 jaar oud
worden. Onlangs werd in de natuur een meerval van 2.27
meter gevangen. Dat ze zo groot worden heeft vooral met
het de hogere temperatuur van het water te maken.
Jack kweekt de vissen voor consumptie. Vol trots vertelt
hij dat hij vooral aan restaurants en winkels in de streek
levert. Zijn bedrijf is kleinschalig en heeft biodiversiteit
hoog in het vaandel staan. Er worden alleen natuurlijke
bestrijdingsmiddelen gebruikt en de vissen krijgen geen
medicijnen. Het bedrijf vervult ook een maatschappelijke
rol, mensen met bijvoorbeeld een burnout helpen op het
bedrijf.

We lopen langs de Beerze, dan nog langs de kikkerpoel
om uiteindelijk bij de verrassing van de avond aan te
komen. Jack heeft voorbereidingen getroffen om een
kampvuur te ontsteken. Het duurt niet lang of het vuur
laait hoog op, het knettert en het wordt heerlijk warm bij
het vuur. Een mooi moment voor een kampvuurverhaal.
Todor neemt ons mee naar het water van de Stroom, we

Als we de kwekerij bekeken hebben gaan we naar de

luisteren geboeid naar het verhaal van een zeemeermin en
een stoere zeeman. Het loopt niet goed af met de zee
meermin, haar liefde wordt niet beantwoord en haar hart
breekt in 1000 stukken. Als je goed kijkt zie de vonken
nog oplichten. Het vuur dooft langzaam en dan is het tijd
om weer naar binnen te gaan.
Marij heeft voor de visliefhebbers heerlijke toastjes met
gerookte meerval gemaakt, daarnaast kaas, worst en
nootjes en natuurlijk een biertje en een wijntje om deze
feestelijke avond mee af te sluiten.

IVN Oirschot
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Natuurwerkdag 2 november
BRABANTS LANDSCHAP

Samen buiten aan de slag met onderhoud van natuur en
landschap, dat kan ook bij jou in de buurt. Iedereen is
welkom om deze dag te komen helpen!
Natuur in uw eigen omgeving beschermen?
Of het nou een activiteit is speciaal voor vlinders, bijen,
ijsvogels of steenuilen, er wordt overal gewerkt aan het
versterken van de biodiversiteit. En dat is hard nodig, de
soortenrijkdom in de Nederlandse natuur loopt namelijk
hard terug. Tijdens de Natuurwerkdag kunt u een bijdrage
leveren om natuur in uw omgeving te beschermen.

Ga mee aan de slag op één van de locaties in Brabant
Lokale vrijwilligersgroepen organiseren samen met Bra
bants Landschap meer dan 50 locaties in Brabant. Kijk op
de website www.natuurwerkdag.nl voor een buitenlocatie
bij u in de buurt en om aan te melden. Op veel locaties
worden speciale kinderactiviteiten georganiseerd, zodat
het hele gezin kan meedoen.

Landschap kan niet zonder vrijwilligers
Samen aan het werk voor leefruimte voor de wilde bij, een
nestelplek voor vogels of de karakteristieke knotbomenrij.
Zorg voor landschap zoals onderhoud aan (knot)bomen,
hagen, boomgaarden en houtwallen is vaak in vrijwilli
gershanden. Dankzij hen kan iedereen blijven genieten
van het karakteristieke Nederlandse landschap.

Vergeet Mij Niet

De trek naar het zuiden, gezien op de A2
WIEL WIERSMA

Het was mooi weer midden augustus en ik reed rond half
8 in mijn auto over de A27 richting het zuiden bij de af
slag naar de A2.
Ik passeerde de rivieren de Linge, de Waal en als laatste
de Maas. Ik werd verrast door twee ooievaars die op de
grote lantaarnpalen in het midden van de snelweg staan.
Eerst reageerde ik verrast dat ze er weer zijn (ik had ze
eerdere jaren al eens gezien, wel vier stuks!) daar zag ik
ze zwevend in de lucht, weer iets hoger vliegend en dan
met gestrekte poten op het deksel boven de lamp van de
lantaarnpaal landend…..
Voor de Linge had ik al 29 ooievaars gezien, sommigen
eerst toilet makend, anderen in ruststand op één poot. Ik
moest natuurlijk meer op de weg en het overige verkeer
letten dan naar boven kijken, maar het werden er steeds
meer - ik reed nog 95 km per uur dus hoefde ik niemand
te passeren - het is niet te geloven maar tussen de Linge
en de Waal telde ik nog 42 ooievaars, dat waren er samen
71, een paar km na de Waal nog eens drie stuks. Zoveel
ooievaars bij elkaar heb ik nooit eerder gezien.
Wat een belevenis!
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Ik heb er meer informatie over opgezocht. Het blijkt dat
de ooievaars zich verzamelen om zich op te maken voor
vertrek naar hun overwinteringsplek. Het zijn altijd jonge
vogels, veel ouderen blijven hier omdat er in de zachte
winters nog voldoende voedsel te vinden is.

Herfst 2019

Nieuwe cursus fotografie
FREEK KEMPS

Om een mooie foto te maken, waar je zelf blij van wordt is
een zekere kennis van je camera en instellingen noodza
kelijk. Een bepaalde mate van fotografische kennis en
compositie spelen daarbij een belangrijke rol. Met beeld
bewerking, kun je een foto verbeteren en beter laten lij
ken op hetgeen je dacht gefotografeerd te hebben.
Voor beeldbewerking bestaan heel veel programma's. Een
bekend programma is Photoshop Elements. Een program
ma waarmee vrijwel alle beeldbewerkingen mogelijk zijn.
In deze cursus worden de eerste stappen binnen dit pro
gramma gezet, waardoor reeds geavanceerde beeldbewer
king mogelijk is.
Voor wie?
Dit is een cursus voor deelnemers die zich met fotografie
én beeldbewerking willen gaan bezighouden. In deze cur
sus wordt getraind met de eigen camera en een betaalde
versies van Photoshop Elements 14 en/of 2018.
Leerstof
In deze module komen de volgende onderwerpen aan de
orde:
*
Techniek van de fotografie.
*
Leer de eigen camera kennen:
*
Compositie van een foto:
*
Basis beeldbewerking Photoshop Elements.

IVN Oirschot

In iedere les wordt zowel een fotografisch onderwerp als
de praktijk van het werken met Photoshop Elements be
handeld. De lesstof wordt in de lessen en d.m.v. huiswerk
thuis getraind om ervoor te zorgen dat u het geleerde ook
echt leert toepassen.
Vereiste voorkennis
Kennis hebben van Windows 10.

Opmerkingen
Deelnemers moeten thuis beschikken over een werkende
versie van Photoshop Elements (13 of hoger).
Wanneer?
Deze cursus start op 21 oktober en omvat 6 lessen, steeds
om de twee weken op maandagavond. Daarnaast omvat de
cursus het in de praktijk brengen van het geleerde.
Kosten
Het cursusgeld voor deze cursus bedraagt € 80,- voor
leden van KBO en IVN. Voor niet leden is de prijs € 95,Indien je belangstelling hebt voor deze leerzame cursus
kun je appen, bellen of mailen naar:
Freek kemps: tel. 0649784532
e-mailadres: f_kemps@hotmail.com
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Moestuinieren
TRUUS VAN DIJK

Dat is tegenwoordig sterk in opkomst. Veel IVNers hebben
deze hobby opgepakt nu Freek een moestuincursus heeft
opgestart. Fijn Freek! De eerste les ging over de grondbe
werking. Wat is er nodig voor een goeie groei van onze
groenten.
Goed bodemleven: dus diertjes die de plantengroei bevor
deren, daar horen ook de schimmels bij. Hoe houdt je dit
in stand? Door goede bemesting: compost en dierlijke
mest (koe- of paardenmest van een paar jaar oud).
We beginnen in het najaar ons tuintje winterklaar te
maken.
We schonen een beetje ons tuintje op door alle oude rom
mel te verwijderen, dan brengen we er compost en mest
op. Deze worden licht in de grond gebracht met een woel
riek, daar wordt het bodemleven het minst mee verstoord,
het compost wordt omgewoeld half op de grond en een
beetje in de grond zodat het een warme winterlaag word.
Zo ook kan het bodemleven mooi op gang komen voor het
voorjaar aanbreekt.
Dit was voor mij een goed leerstuk.

En spitten mag ook al nie meer dat Peter en ik altijd met
veel vlijt gedaan hebben. In verband met al die diertjes en
piertjes in de grond. Met spitten krijg je ook meer on
kruidgroei in de tuin. Ook mag je niet over de bedden
lopen, dat verdicht de grond en is ook niet bevorderlijk
voor de groei. Verzorgen van de planten. Het onkruid
plukken, dieven en opbinden is te weinig aan de orde ge
weest, dat doen we dan het volgend seizoen. Zoals toma
ten plantjes hebben veel zorg nodig, maar ik ben er ver
slingert aan.
De laatste bijeenkomst ging veel over wanneer aardappels
rooien.
Nou daar weet ik heel veel van, doe dat al jaren. Vroege
aardappels gaan er ook vroeg uit, zet er niet zoveel, mee
stal kan je ze niet lang bewaren. Mijn ervaring is dat er
vlekjes op komen op den lange duur, misschien komt dat
ook dat je ze al vroeg rooit, aardappels moeten eigenlijk
goed afgerijpt zijn om ze lang te kunnen bewaren. Wij
houden ze altijd helemaal door de winter. Het lover valt
op het laatst van het afrijpen helemaal terug. Dan word
het tijd dat je ze allemaal rooit. van te voren rooi je die
wat je die week of dag nodig hebt om op te eten. Het be
waren doe je vorstvrij maar wel zo koel mogelijk. Ik zet ze
altijd op een koele plaats in een doos van tempex. Zorg
wel dat ze donker staan anders worden ze groen, volgens
mij niet al te best.
En hoe vond ik de cursus?
Nou Freek geweldig leuk. Fijn dat je dit voor ons georga
niseerd hebt. We hebben er allemaal heel erg van genoten
en zeker van het tuintje van familie van Gerven. Zijn en
thousiasme was om op te vreten. Een tuinkabouter in hart
en nieren. Zijn hart voor tuinieren spatte er van af.
Het zou leuk zijn dat we in de toekomst met de genen die
graag willen een groepje konden blijven voor uitwisselen
van informatie en plantjes en misschien ook groente die
je te veel hebt of zaadjes. We moedigen elkaar zeker aan
om het altijd leuk te blijven vinden.
Fijn dat jullie allemaal in dit groepje zaten.

Ook het leerstuk, welke planten harmoniseren het best bij
elkaar, voor mij interessant. Het indelen van 6 gelijke
stukjes grond voor het verspringen, elk jaar andere
groente zo dat ze niet telkens op de zelfde plaats komen
te staan. Vooral voor aardappel is dat hard nodig. Elk
stukje komen drie rijtjes te staan en dan waar je zelf kan
lopen is het vierde rijtje. Uitjes bij de worteltjes en een
kooltje hier en daar, erwten niet bij klein goed maar wel
met spinazie, omdat deze al snel klaar zijn.
We hebben het gehad over bestrijdingsmiddelen tegen
bladluizen en schimmels. Voor bladluizen werd aan gera
den brandnetelgier te gebruiken.
Ook het bestrijden van plaagdieren: duiven muizen en
ander gespuis.
Ook werd er veel aandacht geschonken aan het bijenvolk.
Chemische bestrijdingsmiddelen werd hier voor sterk af
geraden.
Ook het bodem leven wordt verstoord door die troep.
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En heel erg bedankt Freek en Nico en onze tuin Kabouter
Hans en al die er verder aan mee gewerkt hebben!!!!

Excursie in tuin Hans van Gerven

Herfst 2019

Een te zwak nestje
TRUUS V DIJK

Als je huis tegen de vlakte gaat, dan schrik je te barsten.
Dan weet je toch niet waar je terecht komt. Zo verging het
met onze zwaluwen in onze paardenstal.
Nou op een dag was onze Peer op zijn gemak aan het
werken in zijn groentetuintje, toen hij plotseling een hels
kabaal hoorde in onze paardenstal. Het was zo erg dat hij
toch even ging kijken wat er in Godsnaam aan de hand
was. Twee in paniek geraakte zwaluwen vlogen daar in de
wilde weg op en neer.
'ns kijken dacht onze Peter, er moet iets zijn dat hen zo in
paniek deed zijn? Het moest wel een groot gevaar zijn, dat
is zeker dat ze zo tekeer gingen. Hij aan het zoeken of hij
iets kon vinden dat hen zo van streek kon maken. Er staat
daar veel rotzooi en het is er behoorlijk donker, het raam
is daar altijd dicht, ge ziet er eigenlijk geen hand voor
ogen. Hij dus de lamp aan gestoken en zo in het half don
ker overal aan het rond neuzen. En tot zijn stomme ver
bazing vond hij een klein uit het nest gevallen vogeltje in
een bloempotje. En toen viel bij hem het kwartje. Daar
voor zo veel paniek! Hij pakte het vlug op om het terug te
zetten in zijn nestje. Hij nam een trapje en keek naar
boven waar het nestje zat, maar niks geen nestje meer.
Hoe kan dat, dacht hij. Hij was daar druk mee bezig toen
hij mij thuis hoorde komen.
Hé Truus, kom is effe kijken. En toen vroeg hij wat hij nou
moest met dat vogeltje. Waar zijn de andere vogeltjes
vroeg ik hem? Nou die had hij nog niet gezien. En ik op
mijn achterste been aan het zoeken. Er moesten er toch
zeker nog drie meer zijn. We vonden ze goed weg gekro
pen onder de zooi. Leven ze nog? Even kijken. Ze zijn toch
nie dood gevallen dacht ik? Maar toen ik ze in mijn han
den nam wist ik het meteen: spring levend! Ik zette ze al
lemaal in een bloempotje waar ze weer even zo vlug weer
uit vielen. dat was niet hun nestje dat hadden ze al gauw
door. En wat nou? We keken eens omhoog en zagen daar
een oud zwaluwen nest zitten. 'We zetten ze daar in' zei
ik tegen Peter. 'Nou dan doe ik er eerst een plankje onder'

zei hij. Zo gezegd, zo gedaan.
Er waren geen vier zwaluwtjes maar vijf! Geen wonder dat
het nest was afgebroken: één te veel voor zo’n nestje. Ik
zette ze er een voor een in. Maar toen ik er twee in had
zitten leek hij al propvol. Dus de volgende zette ik op het
randje, maar een ogenblik later was hij verdwenen in het
nestje. Maar toen moesten er nog twee meer in, ook op
het randje gezet, niet te geloven, ze kropen er allemaal in.
Eigenlijk geen wonder dat hun nestje was afgebroken met
zo’n uit de kluiten gewassen jongen.
En nu maar afwachten dat vader en moeder zwaluw hun
jongen nog erkenden. Maar spoedig was het weer als van
ouds, een af en aan vliegen van papa en mama. Wat een
genot om dat weer te zien gebeuren.
Nu zijn ze uitgevlogen, wat een geweldig feest. Het voelt
of het mede onze jongen zijn, geweldig dat vliegen, kwet
teren en spelen bij ons achter in onze tuin.

Hulp gevraagd voor Groene Corridor!
Buurtgroep de Kemmer verzamelt momenteel ideeën over hoe we een toename van ongewenst verkeer op de
Groene Corridor kunnen voorkomen.
Input van andere wijken, belangengroepen en infrastructuur specialisten van alle politieke partijen in Oirschot
wordt zeer op prijs gesteld.
Dit najaar willen we, o.b.v. ieders inbreng, de verzamelde aanbevelingen overhandigen aan wethouder infra
structuur Jan Heijman en zijn team.
Mail uw ideeën svp naar cees.ouwerkerk@hetnet.nl
Bellen kan ook : 06-4985 6966.

IVN Oirschot
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STONE

Steenuilen Overleg
Nederland
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STOP ROOFVOGELSHOWS
RINUS STERKEN

Waarom geen roofvogels in
gevangenschap?
Roofvogels houden als huisdier of voor de show is NIET
meer te verkopen als educatief.
Helaas neemt het aantal roofvogels als 'huisdier' toe.
Dikwijls vinden we de ontsnapte karkassen terug in de
bossen, met riempjes verstrikt aan een tak of draad.

Waarom niet ?
In gevangenschap kunnen de vogels hun natuurlijke ge
drag niet vertonen. Ze krijgen niet of nauwelijks de kans
om te vliegen. Ze mogen niet op hun eigen prooien jagen
(en ze ook opeten).
Ze hebben niet de vrijheid om een partner te kiezen, een
nest te bouwen en jongen groot te brengen. Voor het
grootste deel van de tijd zitten ze in een te klein hok of
zitten ze met een kort touw vast aan een blok hout of met
kunstgras omkleed stuk ijzer.
Het maken van eigen keuzes is ze ontnomen.
Tijdens de shows moeten ze kunstjes doen in een onna
tuurlijke omgeving te midden van een mensenmassa die
de vogels kan aanraken en soms ook aaien.
Uilen zijn bovendien echte nachtdieren, maar worden
urenlang in daglicht te kijk gezet. Soms in de snikkende
hitte.
Roofvogel- en uilenshows worden vaak gehouden onder
het mom van voorlichting. Onderzoek toont aan dat in de
meeste shows nauwelijks voorlichting wordt gegeven. In
dien dit wel gebeurt, is de verschafte informatie soms
zelfs feitelijk onjuist.
Daarbij komt dat het karakter van de shows niet past bij
de voorlichting: roofvogel- en uilenshows draaien om het
feit dat mensen de vogels van dichtbij kunnen zien en
zelfs aanraken. Dit is tegengesteld aan het gedrag van
deze vogels in het wild. Want ze blijven het liefst ver van
mensen verwijderd en zullen ze zich in de natuur zeker
niet laten aaien. Dan is er echt iets mis!

Faunavervalsing
Er is sprake van faunavervalsing wanneer door niet-na
tuurlijke oorzaak (ontsnappingen, expres loslaten) nieuwe
(onder)soorten zich vestigen en deel gaan uitmaken van
de Nederlandse natuur.
Tijdens shows komt het geregeld voor dat een in gevan
genschap gefokte vogel de vrijheid kiest. Ontsnapt en da
genlang onvindbaar is. Bij particulieren die roofvogels en
uilen houden ontsnappen nog veel meer vogels, dan hoor
je weer een overspannen oproep om uit te kijken naar een
bijzondere en dure vogel. Soms worden ze zelfs bewust
losgelaten. Als je dan een geringde vogel kan terugmelden
dan kom je steevast nergens achter, BEC ea zwijgen als
het graf.
Een deel van de ontsnapte vogels wordt niet teruggevan
gen en deze vogels vormen een bedreiging voor de Neder
landse natuur. Alleen al in het jaar 2010 registreerde de
Oehoe Werkgroep Nederland (OWN) 28 ontsnapte Oehoes.
Ontsnapte vogels gedragen zich anders dan hun wilde
soortgenoten. Ze komen bijvoorbeeld dichter bij mensen
en maken soms schijnaanvallen op hen. Neem bijvoor
beeld maar die Buizerd die langs de fietspad op mensen
aanvloog in de Staatse bossen. Blijkt na jaren onderzoek
dat dit ook een losgelaten half tamme vogel is geweest uit
O-W-Middelbeers. Na 5 jaar 'ongemak en claims' kreeg ik
gelijk van de gemeente ambtenaar.
Het publiek denkt al snel dat alle wilde roofvogels zich
dan zo gedragen. Niet dus! Meestal loop je onder een
horst door en hebben heel veel mensen nog niet eens in
de gaten dat er een vogel zit te broeden. En de vogel is
dan al gevlogen voordat je hem kon zien en keert achter je
rug gewoon terug op het nest.
Ontsnapte vogels lopen zelf ook grote risico’s door de
leertjes aan hun poten waarmee ze verstrikt kunnen raken
in de takken en een vreselijke dood kunnen sterven. Ik
heb er zelf drie mogen bevrijden de laatste 10 jaren,
waarvan er eentje nog leefde. Viel ons later steeds aan bij
het voeren en de eigenaar van de geringde uil maakte zich
niet bekend. We hebben de ring van zijn poot gedaan en
hij zit nu zijn hele leven in een vogelasiel in Friesland.

Het publiek leert dus niets over de vogels in het wild.
Roofvogel- en uilenshows worden gehouden door zowel
valkeniers als roofvogelhouders, mensen zonder een val
keniersopleiding. Dat iemand zich valkenier noemt is
geen garantie voor deskundigheid.
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Macro-nachtvlinders
JAN WOLFS

Macro-nachtvlinders met herfst in de naam
Voor zover ik kan nagaan zijn er 20 Nederlandse macro’s
met herfst, nazomer of november in de naam. Hiervan
heb ik vijf soorten op foto weten te zetten, maar liefst vier
uilen en een spinner die allemaal algemeen voorkomen in.
We zien ze niet gemakkelijk, alleen wanneer we ze lokken
met licht of met een zoet smeersel op bomen dan lukt dat
wel.
Er komen in Nederland 350 soorten “uilen” en 16 soorten
spinners voor. Het onderscheid tussen de vele soorten
nachtvlinders is bij de start van het “nachtvlinderen” erg
moeilijk maar wanneer je wat ervaring opdoet wordt dat
snel gemakkelijker.
Grijze herfstuil

Bruine herfstuil

Zwarte herfstspinner

af-val

Herfst-rietboorder

de schaduw wordt alsmaar dunner,
is dat een teken van verval?
hij wordt zelfs dra onzichtbaar
als ‘t groensel vallen zal.
met kleine afval-scheurtjes
wordt de huid heel craquelé,
alsof hij plots veel ouder is,
met menig kras-op-snee.
de voet impressionistisch
in licht-tot-okerbruin,
streken van de ijle
kwasten op de kruin.
na een koudrijpe nacht
maakt afscheid ‘n geluid,
vormt knisperende erfenis
tot een kostelijke buit
Christianne van de Wal
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Lilian Suyskens, nieuw lid IVN Oirschot
stelt zich voor
RIKY DE VETH

Dat Lilian een 'groen hart' heeft wordt meteen duidelijk
als ik het park De Stille Wille oprij en na enig geslinger
het huis van Lilian bereik. Ze staat mij op te wachten bij
haar mooie bungalow die verscholen ligt in het groen. Ik
word enthousiast begroet door haar hond, dat er nog veel
meer dieren in haar omgeving leven wordt mij al snel
duidelijk. We zitten aan tafel met een kop thee om nader
kennis te maken, maar ons gesprek wordt regelmatig on
derbroken doordat Lilian mij wijst op allerlei vogels die af
en aan vliegen voor het raam.
Lilian woont sinds 23 jaar op het park, van lieverlee heeft
ze er een mooi paradijs van gemaakt. Er huist een egel in
haar tuin, ik zie drie poezen rondlopen en zoals gezegd
vliegen de vogels af en aan. Planten en bomen omringen
haar huis.
Ze werkt als docent op een Jenaplanschool in Rijen, na
omzwervingen in de amusementswereld en administratief
werk heeft ze in 2011 na een herintrederscursus definitief
voor het onderwijs gekozen. Ze vertelt met veel passie
over 'haar kinderen', ze heeft nu de middenbouw en een
dag in de week kinderen van groep 1 en 2. Ze is een echte
verteljuf, houdt van toneelspelen en van groene projecten.
Zo is ze gestart met een moestuinproject op school.
Samen met een moeder gaat ze een verwaarloosde moes
tuin nieuw leven inblazen. Het is de bedoeling dat acht
groepen kinderen om beurten op vrijdag naar de moestuin
gaan. Om dit alles in geordende banen te leiden start Lili
an met een cursus natuurcoördinator die georganiseerd
wordt door de NME (Natuur en Milieu Educatie), via de
ontwikkelacademie van Plein013 in Tilburg.

Lilian is lid geworden van IVN omdat educatie haar aan
spreekt. Ze zou graag actief deelnemen aan de basis-na
tuurcursus, maar het ontbreekt haar aan de tijd. Dat ze
niet stilzit blijkt wel uit haar inzet voor de natuur. Naast
haar werk voor de klas is ze actief in een werkgroep van
het project 'Groen moet je doen' op het park de Stille
Wille. Onder dit project vallen drie sub-werkgroepen die
zich respectievelijk met de volgende thema’s bezig hou
den: bermbeleid, processierups en bomenbeleid. Lilian is
kartrekker van de werkgroep en zet zich specifiek in voor
het onderdeel processierups en bermbeleid. Omdat er op
het park veel eikenbomen staan is er overlast van de ei
kenprocessierups. Het is de bedoeling dat deze rups door
zijn natuurlijke vijanden wordt bestreden. Daarom wordt
gestart met het idee om vleermuizenkasten en mezenkas
ten op te hangen. De werkgroep 'Groen Moet Je Doen'
gaat aan de slag voor meer diversiteit op het park. Door
meer variatie aan te brengen in bomen- en diersoorten
ontstaat er een evenwicht waardoor de eikenprocessierups
geen kans meer krijgt om te overheersen. Lilian werkt in
dit project samen met Vivara.
Ten slotte wijst Lilian nog op de film 'The Biggest Little
Farm' van John Chester, het is een inspirerend verhaal
over de kracht van de natuur, de natuur heeft overal een
oplossing voor, ieder beestje of plantje is van nut in de
natuurlijke orde. Dat Lilian deze film aanprijst is niet ver
wonderlijk, dichtbij haar huis op het park de Stille Wille
heeft ze haar eigen biggest little farm waar ieder dier en
plant een plek wordt gegund.

IVN Oirschot
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Van de fotogroep
FREEK KEMPS

Op 25 september hebben we de eerste bijeenkomst van de
fotogroep in de aanloop naar de foto expositie die we in
oktober 2020 willen gaan houden. We krijgen les van
Henk in het bespreken van de expositiefoto’s. Intussen
zijn de tweetallen begonnen met het maken van mooie
plaatjes in hun toegewezen natuurgebied. Om jullie toch
te trakteren op wat mooie plaatjes heb ik wat foto’s uit
voorgaande jaren bij elkaar gezet.
Joop Mutter

Ilse van den Boom

Emile van Loon

Jet van Kempen

Gert de Groot

Henk Verbeek

Peter van Haaren
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Activiteiten IVN Oirschot
oktober
8 okt.

dinsdag 20.00

Leven in onze wateren - lezing

20 okt.

zondag

Herfst, tijd van bessen, vruchten en zaden - wandeling

24 okt.

donderdag 9.30

Flexwandeling 's Heerenvijvers en Witte Bergen

12 nov.

dinsdag 20.00

Vlinders, meer dan prachtig - lezing

17 nov.

zondag

Fotowandeling, fotowedstrijd met jury

9.45

november
9.45

december
10 dec.

dinsdag 20.00

Filmavond Mark Kapteijns
'Het Groene Woud... tussen 3 steden'

15 dec.

zondag

Winterse snertwandeling

9.45

Vertrektijden en locatie
Alle avondbijeenkomsten vinden plaats in Sociaal Cultureel Centrum De Enck tenzij anders vermeld.
Samenkomst voor wandelingen op de parkeerplaats tegenover St. Joris (St. Jorisstraat).
Vertrek doorgaans om 9.45 uur (zie aankondigingen).
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?
We kennen drie soorten lidmaatschap:
Lid
€ 24,- per jaar
Huisgenootlid
€ 10,- per jaar
Donateur
minimaal € 10,- per jaar
Als lid kunt u deelnemen aan alle activiteiten van IVN. De activiteiten zijn voor u gratis toegankelijk
(met uitzondering van cursussen en speciale uitstapjes). Bovendien bent u lid van de landelijke IVN.
U ontvangt ons afdelingsblad ‘Vergeet-Mij-Niet’ en het landelijke ‘Mens en Natuur’.
U kunt huisgenootlid worden indien er al iemand lid is op uw huisadres. U geniet dezelfde voordelen
van het lidmaatschap.
Een donateur is geen formeel lid, ook niet van de landelijke IVN, maar kan wel aan alle publieksactiviteiten
van de IVN meedoen. U ontvangt korting op het cursusgeld voor niet-leden.
Contributies worden geïnd via automatische incasso (IBAN nummer NL66 RABO 0138 8296 32).
Aanmelden kan door een e-mail te zenden naar de ledenadministratie: ledenaministratie@ivn-oirschot.nl
Voor meer informatie belt u 06 13861373.
U ontvangt dan een inschrijfformulier en nadere informatie over uw aankomende lidmaatschap.
Wij zien u graag terug op onze activiteiten en wensen u vooral veel plezier bij IVN Oirschot!

foto achterkant: Joop Mutter
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