Nieuwsbrief IVN Bergeijk-Eersel December 2019
1. De Nieuwsbrief heeft een nieuw jasje. (door Tonny Sloots)
Even voorstellen mijn naam is Tonny Sloots, ik heb ruim 48 jaar werkervaring in een
wereldwijd opererend bedrijf in diverse administratieve systemen en processen.
Oorspronkelijk komt ik uit Zeelst maar sinds 1994 woon ik in Eersel.
Als natuurliefhebber heb ik op een vrijwilligers site de aanvraag van het IVN gelezen en
heb me daarvoor aangemeld. Sinds de zomer ben ik toegevoegd aan de School educatie
werkgroep en de werkgroep PR Werkgroep afgekort PRW.
Hieronder een overzicht van alle leden:
Berno Nieuwenhuizen (FB, Scharrelkids en media)
Jan Verhoeven (websitebeheer)
Hans van Nunen(nieuwsbrief en Website-coördinatie)
Ruud Kox (ondersteuning)
Tonny Sloots (nieuwsbrief en media)

2. Terugblik:
Rabo Club Actie. (door de penningmeester)
Via de Rabo Club Support actie heeft het IVN Bergeijk-Eersel 331,48 Euro ontvangen, dit
is een mooi bedrag. Waarbij dank aan de Rabo-leden die op IVN Bergeijk-Eersel hebben
gestemd.

Verslag wandeling Plateaux-Hageven. (door Berno Nieuwenhuizen)
Op 8 september is er onder leiding van Berno een wandeling door het gebied PlateauxHageven geweest. Er namen 8 deelnemers aan deel. Het was een mooie gevarieerde
wandeling die werd afgesloten met een in bloei staande Herfsttijloos op de vloeiweiden.
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Verslag Werkgroepen-Gidsen-Overleg 17 oktober. (door Hans van
Nunen)
Op dit overleg waren 7 personen aanwezig. Het programma voor 2020 is vastgesteld en
zal worden uitgewerkt.
Er komt een nieuwe publieksactiviteitenfolder, ook voor de gidsen en leden. De site van
IVN Bergeijk-Eersel zal daarbij worden bijgewerkt.
De notulen waren bij het uitbrengen van deze nieuwsbrief nog niet beschikbaar.

Verslag Speuren naar Paddenstoelen. (door Wil van Herk)
Meer dan 100 IVN-afdelingen, verspreid door heel Nederland, verzorgen deze herfst een
paddenstoelenwandeling. Ook IVN Bergeijk-Eersel ging wandelen op zondag 20 oktober
door Landgoed de Witrijt in Bergeijk.
De wandeling stond in het teken van 55 jaar IVN Bergeijk-Eersel.
Er hadden zich ruim 30 wandelaars aangemeld maar de weergoden waren ons niet goed
gezind. We vertrokken met 11 personen.
De kinderen kregen een spiegeltje en hadden hun speurneus opgezet.
Zoveel verschijningsvormen en zoveel kleuren. We konden er van alles over vertellen.
Hoe heten die paddenstoelen? Waar kunnen we ze vinden? Waarom zie je ze vooral in de
herfst? Welke zijn eetbaar en welke niet? Dat en nog veel meer viel er te ontdekken.
Deelname was zoals altijd gratis en na afloop konden we in Herberg De Negende
Zaeligheyt genieten van een heerlijke kop paddenstoelensoep of een ander drankje.

Foto vermiljoenhoutzwam Wil van Herk

Verslag Natuurwerkdag van 2 november. (door Berno Nieuwenhuizen)
Het was een geslaagde dag waarbij we met 12 personen een groot stuk heide hebben
opgeschoond. Het verwijderde hout hebben we in een houtwal in de vorm van een slang
verzameld. Zie ook het verslag in het ED, https://www.ed.nl/kempen/op-natuurwerkdagiets-terug-doen-voor-de-natuur-in-veldhoven~aad13410/ .
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Verslag Lezing Marcel Cox `Bever terug in Oost-Brabant`. (door Hans
van Nunen)
Op donderdagavond 7 november heeft Marcel Cox het leven van de bever uitvoerig
behandeld.
Hoe en waarom hij de dammen bouwt. Welke verspreiding door geheel Nederland, waarbij
de grote rivieren wel de meest aantrekkelijke plekken voor de bever blijken te zijn.
Waarom dit een gevaar voor de gemeenschap oplevert en wat de Waterschappen doen
om het leven van de bever toch aantrekkelijk te houden. De laatste bever werd in 1826
omgelegd, in 1988 zijn weer de eerste bevers uitgezet in Biesbosch en later Gelderland en
Limburg. Vroeger werd de bever als visachtige gezien, en mocht op vrijdag gegeten
worden. In Brabant en Limburg komen nu de meeste bevers voor.
Nu leven er ca 3500 bevers over geheel Nederland verspreid.
Het bleek een leuke avond met vele vragen en 8 bezoekers.

Certificaat Cursus ‘Natuur in de Kempen’ 2019. (door Wil van Herk)
Op 9 november 2019 konden we aan 25 cursisten een certificaat uitreiken die
deelgenomen hadden de regionale cursus Natuur in de Kempen.
De cursus had een voorjaars- en najaars gedeelte.
De onderwerpen waren:







Beken, beekdalen en vogels
Vennen en amfibieën
Bermen, slootkanten en bloemplanten
Heide, heidebeheer, stuifduinen en insecten
Bossen, bomen en herfstverschijnselen
Natuur, cultuur, landschap

Het was een prachtige cursus met inspirerende cursusavonden, boeiende veldexcursies
en enthousiaste cursisten.
De cursus werd afgesloten met een lekkere lunch en certificaat uitreiking bij ‘T Brabants
Genot in Waalre.
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Verslag Schooleducatie werkgroep (door Tonny Sloots)
De Herfst is een drukke tijd voor de Schooleducatie werkgroep, we hebben diverse
aanvragen ontvangen. 3 daarvan zijn dit jaar behandelt.
Op woensdag 23 en vrijdag 25 oktober brachten we een bezoek aan groep 1 en 2 van
basisschool ’t Busseltje Eersel. Het thema was Herfst.
Rondom de school was een route met posten uitgezet bemand met 4 IVN vrijwilligers.
De kinderen kregen oa uitleg over bomen en bladeren. Ze keken naar de natuur en
zichzelf met behulp van een spiegeltje, mochten hefstspullen verzamelen en na afloop
was er een Vosse spel.
Vrijdag 1 November hadden we bij de berg richting Stokkelen dezelfde activiteiten als
hierboven voor groep 1 en 2 van basisschool Wereldwijs Eersel thema Herfst.
Vrijdag 15 november kregen wij bezoek van de kinderen van groep 5 van basisschool
Wereldwijs Eersel bij het Laarven. Het thema was kringloop.
De kinderen kwamen samen met begeleiders op de fiets naar het Laarven.
Na een korte inleiding kregen ze uitleg over 4 kringlopen:






De voedselkringloop, eten en gegeten worden
De Waterkringloop, met termen als verdampen -neerslag-grondwater-transpirerenwind oppervlakte water – zee
De kringloop van het Laarven
De kringloop van de boom

Als afsluiting was er nog een kringloopspel als ontspanning.
Helaas is eenzelfde activiteit van Basisschool Wereldwijs Eersel op 20 november niet
doorgegaan. JAMMER!

3. Nieuwe activiteiten:
Kerstwandeling over de Cartierheide
Ook dit jaar bent u weer van harte welkom voor de traditionele kerstwandeling met gidsen
van IVN Bergeijk-Eersel op Tweede Kerstdag donderdag 26 december door de mooie
natuur rond de Cartierheide.
Het landschap, bomen en planten, vogels en dieren, laten zich in dit jaargetijde van een
totaal andere kant zien. De mooie kleuren aquarel van de zomer is een sobere
houtskoolschets geworden.
Tijdens deze wandeling neemt u waar hoe in de natuur alles geregeld is voor de winter,
hoe vogels hun voedsel zoeken en struiken hun knoppen beschermen tegen de kou.
Lekker een frisse neus halen, waarbij IVN gidsen vertellen dat ook de winter een
spannend jaargetij is vol met verbazingwekkende verschijnselen. Voor heel veel planten
en dieren begint het leven juist bij de winter.
De wandeling van ca. 2 uur start om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats van
StaatsBosbeheer aan de Postelseweg hoek Bredasebaan te Eersel.
Deelname is gratis. Na afloop van de wandeling schenken we nog een kop koffie of thee.
Tip: trek stevige schoenen aan. Voor informatie zie website www.ivn.nl/bergeijk-eersel .
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Lezing door Rinie Kerstens ‘Voortplanten een (in-en-ont) spannende
bezigheid’
Naast eten en ademhalen behoort de voortplanting tot de meest wezenlijke
levensverschijnselen.
Voeding en ademhaling zijn voorwaarden voor het in stand houden van het individu, als
doel van voortplanten wordt vaak het in stand houden van de soort genoemd.
Ingegaan wordt op de ongeslachtelijke en de geslachtelijke voortplanting, van twee
walletjes eten, de “voor- en nadelen”.
Welke mechanismen hanteren planten om zelfbestuiving te voorkomen en hoe
‘garanderen’ ze toch bevruchting ?
Wat is de rol van vrouwtjes respectievelijk mannetjes bij de voortplanting bij dieren?
Aan de hand van verschillende voorbeelden wordt toegelicht welke ingenieuze
verleidingstactieken en voortplantingstechnieken in planten- en dierenwereld bestaan.
Voor meer informatie: mail info.ivnbe@gmail.com
Datum : Donderdag 16 januari 2020
Locatie : De Wingerd (Natuurtuin ’t Loo), aanvang 20.00 uur
Entree € 5.00, IVN-leden gratis

Winterwandeling met Snert bij Het Schut Bergeijk
Op zondag 16 februari organiseert IVN Bergeijk-Eersel een winterwandeling bij Het Schut
te Bergeijk. De wandeling start om 13.30 uur vanuit de parkeerplaats aan de
Bredasedijk/Fressevenweg Bergeijk. Om weer op te warmen is er na de wandeling snert.
Vele dieren en vogels zijn tijdens de winterperiode in winterslaap of ze zijn naar het warme
zuiden. Toch kunnen we er nog enkele waarnemen, zo niet, zijn er nog sporen te vinden.
De wandeling duurt 2 uur, deelname is gratis. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Hans van Nunen 0627443884 of via mail info.ivnbe@gmail.com . Zie ook op
de website www.ivn.nl/bergeijk-eersel . Laat ons de snert lekker smaken!!

Reageren op deze Nieuwsbrief en informatie inzenden kan via mail: info.ivnbe@gmail.com
t.a.v. PRW (PR-werkgroep).

