Nieuwsbrief IVN Bergeijk-Eersel Februari 2020
Terugblik:
Aanmoedigingsprijs BErgeijkGREEN voor IVN Bergeijk-Eersel (door
redactie)
Door wethouder Stef Luijten van gemeente Bergeijk is op 26 november een van de 5
aanmoedigingsprijzen voor duurzame initiatieven 2019 overhandigd aan o.a. IVN
Bergeijk-Eersel. IVN wil een mini demo tuin met duurzame en onderhoudsarme
toepasbare mogelijkheden realiseren met verschillende oplossingen in het kader van
Steen eruit Plant erin en hoe je meer water in je tuin houdt. De prijs van €1.250 is door
2 bestuursleden Berno Nieuwenhuizen en Hans van Nunen in ontvangst genomen.

Schenking Dieren/vogels (door redactie )
Onlangs heeft IVN een aantal opgezette dieren en vogels ontvangen geschonken door
Frank, Aletty en Teun Schilders van SBP-Outdoor. De dieren/vogels zullen allen een
mooie plek in ons gezamenlijke Clubhuis de “Wingerd” krijgen. Bedankt voor deze
attentie!

Scharrelkids met uilenballen pluizen (door redactie)
Op 14 december werden er weer uilenballen geplozen! Na een korte uitleg d.m.v. een
PowerPointpresentatie over onze 8 soorten uilen in Nederland, mochten de 14 kinderen
die zich hadden opgegeven elk enkele uilenballen van de kerkuil uitpluizen. De botjes
van meest muizen werden verzameld en de kinderen waren in de gelegenheid dit op
een A4-tje van een exploded-view muis te plakken. Uiteindelijk mocht alles mee naar
huis genomen worden!

Braakbal Kerkuil

Plakkaart met botjes

32e Kerstwandeling Cartierheide 2019. (door Wil van Herk)
Op 2e Kerstdag, die dit jaar alwéér op 26 december viel, organiseerde IVN BergeijkEersel haar jaarlijkse kerstwandeling over de Cartierheide in een niet helemaal winters
landschap. Het was voor ca. 65 wandelaars even een frisse neus halen tijdens de
feestdagen.
Drie natuurgidsen van het IVN namen de wandelaars mee op een boeiende reis door
de natuur. Een kerstwandeling voor het hele gezin. Het is vooral een gezellige
wandeling, een welkome afwisseling op het vele binnen zitten tijdens deze feestdagen.
Dit jaar was het al voor de 32e keer.
Na afloop van de wandeling kon men zich opwarmen met chocolademelk, koffie/thee al
dan niet een lekkere neut amaretto.

Foto WvH

Foto TS

Lezing door Rinie Kerstens ‘Voortplanten een (in-en-ont) spannende
bezigheid’ op 16 januari (door Jos van Beers)
De avond met Rinie Kerstens is natuurlijk weer succesvol verlopen en op zijn eigen
humoristische wijze gepresenteerd, zoals we dit van hem gewend zijn.
De aanwezigen, ca 23 personen, hebben genoten van zijn lezing over voortplanten een
( in en ) ontspannende bezigheid.
Zowel de flora als de fauna zijn ruim aan bod gekomen.

Schooleducatie werkgroep (door Tonny Sloots)
Dinsdagmorgen 21 januari waren we op bezoek bij Groep 5 van Basisschool Jacobus
in Eersel. Het thema was gewervelde dieren.
Na een korte inleiding over gewervelde dieren kregen alle kinderen een pincet,
prikkertje, tandenborstel, uilenbal en een plakvelletje met afbeeldingen van botjes.
Daarna konden de kinderen starten met pluizen.
De jongens en meisjes waren zeer enthousiast, vele botjes kwamen uit de uilenbal te
voorschijn. Het meest interessante waren de botjes van schedels en kaken. Uit
sommige uilenballen werden wel 9 schedels gehaald. Het was een zeer geslaagde
morgen. En voor herhaling vatbaar.

Foto AvK

Foto TS

Nieuwe activiteiten:
Winterwandeling met Snert bij Het Schut Bergeijk (door Hans van
Nunen)
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
Fressevenweg/Bergeijksedijk 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 ca 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!!

Algemene Leden Vergadering (ALV) op donderdag 5 maart
De vergadering voor leden start om 19.30 uur in de Wingerd van Natuurtuin ’t Loo,
Terlostraat 4 Bergeijk.
Alle leden zijn welkom.
U ontvangt t.z.t. nog bericht met uitnodiging.

Maandelijkse vogelwandeling komende data: 14 maart, 11 april en 9
mei
Verder: elke 2e zaterdag van de maand
Start Einde Bredasedijk Bergeijk (ca 5 km afrijden!)
Vertrek om 8.00 uur
Deelname gratis
Voor informatie: info.ivnbe@gmail.com of www.ivn.nl/bergeijk-eersel .
Vergeet je verrekijker niet!!

Vogelwandeling rond de Liskes 26 april
Op zondag 26 april organiseert IVN Bergeijk-Eersel met IVN-gidsen een 3 uur durende
Vogelwandeling rond natuurgebied de Liskes, in beheer bij Natuurmonumenten.
Start om 8.00 uur aan het einde (ca 5 km) van de Bredasedijk in Bergeijk.
's Morgens vroeg is nog altijd de beste tijd om vogels te zien en te horen, zonder
storende factoren als verkeerslawaai.
De dertien voormalige kweekvijvers, aangekocht door Natuurmonumenten in 1992, zijn
een fenomeen in de Kempen. De vijvers zijn, anders dan de omliggende gebieden, zeer
voedselrijk. Het water wordt aangevoerd via de Belgische Vloeiweiden van LommelKolonie en de Beekloop. Hierdoor komen er bijzondere planten en vogels voor.
Zeldzame en schuwe moerasvogels leven er zoals roerdomp en woudaapje, de kleinste
Nederlandse reiger, ijsvogel, blauwborst of soms zie je de boomvalk.
Deelname is gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via mail:
info.ivnbe@gmail.com . Zie ook op de website www.ivn.nl/bergeijk-eersel .

GEZOCHT :
1. Bestuurders: Wie wordt onze nieuwe voorzitter of bestuurslid?
We moeten het nu breder gaan zoeken, er stopt nog een bestuurslid.
Dus we zoeken een voorzitter en/of bestuurslid. (Bestuurslid liefst aanvulling
voor PR). Meer Informatie: Ruud Kox 0497-516896 mail Ruud.Kox@hotmail.com
2. Vrijwilligers, voor de werkgroep Scharrelkids!
Elke maand wordt er een activiteitje voor de jeugd georganiseerd. Heb je
interesse om mee te helpen? Laat even weten!
Meer informatie : Berno Nieuwenhuizen Mobiel 06 20352056 of
mail: scharrelkids.ivnbe@gmail.com
3. Vrijwilligers voor diverse activiteiten
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die altijd wel wat met natuur doet en willen
graag versterking om onze activiteiten voor een groeiend publiek te kunnen
blijven uitvoeren.
Meer informatie: Hans van Nunen Mobiel: 06 27443884 of j.nunen6@upcmail.nl

Reageren op de Nieuwsbrief aan mail: info.ivnbe@gmail.com t.a.v. PRW (PRwerkgroep).
Copy aanleveren voor volgende nieuwsbrief per begin mei, kan tot 26 april.

