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Waschven (was-ven)

Stem mee op Rabo ClubSupport

Van 5 tot en met 25 oktober kunnen wij weer stemmen voor een geldelijke bijdrage van de
Rabobank voor onze vereniging. Het vroegere “Steuntje in de rug” heet nu “Rabo
ClubSupport”, maar verder is het gelijk gebleven. Als je lid bent van de Rabobank dan
kun je je stem uitbrengen op een vijftal van je favoriete verenigingen, waaronder
natuurlijk ons eigen IVN. Het lidmaatschap kost niets en er zitten diverse voordelen aan
(zie hiervoor de website van de Rabobank).
Het stemmen gaat dit jaar anders dan in voorgaande jaren. Dit jaar kun je alleen via de
Rabo App of via Rabo Internetbankieren stemmen. Je ontvangt dit jaar dus geen stemcode
per e-mail of post!
Stemmen is erg eenvoudig:
- inloggen in de app of op de website van de Rabobank
- klik op ‘Zelf regelen’
- klik op ‘Mijn Lidmaatschap’
- klik op 'Rabo ClubSupport'
Heb je vorig jaar je stem uitgebracht, maar heb je geen toegang tot de Rabo App en Rabo
Internetbankieren, dan ontvang je van de Rabobank een e-mail met unieke stemcode. Met
deze code kun je tijdens de stemperiode via www.rabobank.nl/clubsupport je stem
uitbrengen
De resultaten van Rabo ClubSupport volgen in november.

Kopij voor het Groene Blaadje
In november verschijnt er weer een Groen
Blaadje, het herfst-winternummer van
2020. Het zomernummer is niet
uitgebracht omdat de vereniging toen
bijna volledig stilstond en omdat we onze
nieuwe redacteur, Klaasje Douma, de
gelegenheid wilden geven om zich in te
werken in het opmaakprogramma. Graag
ontvangt de redactie weer kopij. We
begrijpen dat er in deze tijd van corona
weinig nieuws over activiteiten van de
werkgroepen te melden is, maar juist in deze tijd is het goed om contact met elkaar te
houden via ons verenigingsblad. Heb je een boeiend onderwerp, een mening of een andere
bijdrage, stuur het dan in!
Graag vóór 9 november kopij inleveren bij: hetgroeneblaadje@ivnheezeleende.nl
Foto: Piet Jacobs

Van de penningmeester
Per 1 januari wordt van bijna alle leden en donateurs de jaarlijkse
bijdrage via automatische incasso door IVN Nederland geïnd. In
principe wordt het bedrag ingehouden in de maand waarin je in
het verleden lid bent geworden. Leden die aangegeven hebben
dat zij liever een factuur ontvangen krijgen deze ook in deze
maand door IVN Nederland toegestuurd. Wanneer het geld dan
niet binnen een maand overgemaakt is krijg ik als
penningmeester hiervan melding en zal ik contact met het
betreffende lid opnemen. Donateurs die geen automatische incasso hebben ingeleverd
krijgen van mij een mail met het verzoek om aan IVN Heeze-Leende te betalen en tevens
met een verzoek om alsnog een machtiging in te vullen. Uiteraard verrekent IVN
Nederland deze inkomsten met IVN Heeze-Leende.
Met vriendelijke groet,
Geert Engels

Fototentoonstelling
Op vrijdag 9 oktober vindt de officiële
opening plaats van de fototentoonstelling
in ’t Perron. Burgemeester Paul
Verhoeven zal in het bijzijn van een
aantal genodigden de openingshandeling
verrichten. De komende maanden zullen
de leden van onze fotowerkgroep hun
foto’s exposeren, te beginnen in Heeze,
waarna de tentoonstelling verhuist naar
de Valentijn in Sterksel en de MFA in
Leende. De opening vindt plaats
voorafgaand aan de lezing over natuurfotografie van Peter Lambrichs.
Foto: Veenpluis (Truus Cox)

Beperkt publiek bij lezing natuurfotografie
De lezing van Peter Lambrichs op vrijdag 9 oktober gaat door, maar
door de nieuwe corona-maatregelen kan maar een beperkt aantal
toehoorders aanwezig zijn. Het maximum dat in de Rabozaal in 't
Perron mocht plaatsnemen was al beperkt tot 50, een aantal dat in de
voorinschrijving al snel bereikt was. Door de nieuwe maatregelen
moeten we dit aantal tot onze spijt terugbrengen naar 30 personen.
Zij die zich het eerst hebben aangemeld kunnen de lezing dus
bijwonen, de overige 20 krijgen een afschrijving. Helaas!

Paddenstoelenwandeling gaat door!
De geplande paddenstoelenwandeling van zondag
18 oktober gaat door, maar vanwege corona nu
uiteraard in aangepaste vorm. Traditiegetrouw
organiseren IVN Heeze-Leende en IVN AstenSomeren een populaire paddenstoelenwandeling
met
veel
natuurgidsen
en
groepjes
belangstellenden, maar dit jaar is gekozen voor
een “Speurtocht naar paddenstoelen” aan de hand
van een “papieren gids”.
We nodigen met name gezinnen (huishoudens) uit om ergens tussen 13.30 en 14.30 uur
naar de parkeerplaats van het crematorium te Heeze te komen. Hier worden ze één voor
één ontvangen door onze natuurgidsen, registreren zich, krijgen een routebeschrijving met
allerlei info over paddenstoelen die er nu te vinden zijn en kunnen meteen op pad. Zo
kunnen de groepjes op veilige afstand van elkaar toch coronaproof van de paddenstoelen
genieten!
Aanmelden voor de wandeling is niet verplicht, registratie ter plekke wel. Enig vermoeden
dat je besmet zou kunnen zijn? Ga dan niet mee!

Zeldzame dwergleemwesp gesignaleerd in Heeze
Op 27 mei 2020 is voor de eerste
maal
in
Nederland
een
dwergleemwesp waargenomen. En
nog wel door een IVN-er uit onze
gemeente! Annemiek van Dijk
ontdekte een mannelijk exemplaar
van de Microdynerus timidus op een
houten nestblok in haar tuin. Voor
zover bekend is dit één van de meest
noordelijke waarnemingen tot op
heden.
In
de
Nederlandse
soortenlijsten werden al twee dwergleemwespen genoemd. Daar is nu dus een derde soort
bijgekomen.
Binnenkort verschijnt over deze vondst een artikel van Annemiek in het wetenschappelijk
tijdschrift “Entomologische Berichten”. Voor een samenvatting van dit artikel, zie het
eerstvolgende nummer van het Groene Blaadje.
Proficiat Annemiek!
Foto: Annemiek van Dijk

Wandeling project natuurherstel Greveschutven

Zoals wellicht bekend staat het Greveschutven momenteel (tijdelijk) droog. Dit is gedaan
om het slib op de bodem van het ven te kunnen verwijderen. Dat werk is nu bijna klaar.
Voordat er weer water in het ven gelaten wordt, organiseert Brabants Landschap een
excursie op 3 oktober. De wandeling duurt circa 1,5 tot 2 uur. Lees meer op de website
van Brabants Landschap. In verband met de corona-richtlijnen is inschrijven voor de
excursie noodzakelijk. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus reageer snel. Klik op het
plaatje.

Geef verdroging een gezicht

De Brabantse zomer was droog, heel droog. Niet alleen voor ons, maar ook voor de
natuur. Met alle gevolgen van dien! Boswachters van Natuurmonumenten constateren
deze zomer dat opnieuw veel natuur verloren gaat door de extreme droogte, óók in
Brabant. Iedere nieuwe droge zomer leidt, in combinatie met de te lage
grondwaterstanden, in veel natuurgebieden tot extra schade. Om verdroging van
natuurgebieden tegen te gaan zijn structurele maatregelen nodig, juist nu het weer
regent! Nu is het moment om het waardevolle (regen)water op te vangen, vast te houden
en beschikbaar te maken voor de natuur. Zo voorkomen we dat er volgend jaar opnieuw
natuur verloren gaat bij een hete zomer.
Geef verdroging een gezicht!
Om het probleem van droogte inzichtelijk te maken is de BMF op zoek naar foto's van
droogte en verdroging in Brabant. Het gaat dan om foto's die zijn gemaakt in de zomer
van 2018, 2019 of 2020. Deze foto's neemt de BMF mee in gesprekken met beleidsmakers
van de waterschappen en de provincie.
De BMF roept alle Brabanders op om voorbeelden van verdroging te delen met haar en op
social media onder de hashtag #verdroging.
Heb jij foto’s van verdroging of droogte van de afgelopen jaren? Kom in actie en doe
met ons mee, samen geven we verdroging een gezicht! Klik op het plaatje om de
foto’s te uploaden.

Gratis boekje 'Aan de slag voor insecten'
Er zijn gelukkig al veel mensen die insecten
willen helpen en zij vragen regelmatig De
Vlinderstichting hierbij om advies. Om hen op
weg te helpen én om vele anderen te inspireren is
een handleiding gemaakt.
Ga zelf aan de slag voor insecten!
Van balkon tot stadspark en van landbouwgrond
tot natuurgebied, een uitgebreide handleiding met
ideeën en concrete handelingen helpt je hierbij.
Iedereen kan dit boekje kosteloos aanvragen. Je
ontvangt de link naar het boekje direct per mail.
Klik op het plaatje.

Welkom aan nieuwe Commissaris v/d Koning
Brabant krijgt deze week een nieuwe
Commissaris van de Koning. Ina Adema zal
het stokje van Wim van de Donk overnemen.
De BMF wil haar op een creatieve manier
welkom
heten,
samen
met
alle
natuurliefhebbers in Brabant. Ina Adema
fotografeert graag en deelt haar foto's ook veelvuldig op social media. Graag willen we
haar welkom heten in onze provincie door veel mooie natuurfoto's uit Brabant te delen
onder de hashtag #INAtuurlijk. Gebruik je geen social media? Stuur je foto's dan op
naar de BMF, zij delen ze dan voor jou. Klik op het plaatje om de foto’s te uploaden. Laat
Ina Adema genieten van onze prachtige natuur!

Ga in gesprek met experts van KNNV
Drie KNNV-specialisten geven een inkijkje in hun
vakgebied. Het hele weekend kan je hun lezingen online
bekijken via het YouTube-kanaal van de KNNV. De experts
zijn Bart Heijne (schimmels in levende planten), Klaas van
Dort (korstmossen op volumineuze boomlijken) en Pieter van
Breugel (bijenhotels en gasten).
Wil je in gesprek met één van de experts of heb je een
concrete vraag? Ga dan op zaterdagochtend 3 oktober van
10.00 -12.30 uur met hen in gesprek in een Meet & Greet via
Zoom. Meld je hiervoor van tevoren aan, je ontvangt de link
van Zoom in je email. Klik op het plaatje.

Herstelwerkzaamheden beekdal SBB
De komende jaren wordt hard
gewerkt in het beekdal van de
Tongelreep en het Leenderbos om de
kwaliteit van de natuur en de
waterhuishouding
van
het
beekdallandschap te verbeteren.
Hierbij zullen o.a. loofbossen en
vochtige heide weer in ere hersteld
worden. Zowel in het beekdal bij de
Tongelreep als op de hogere gronden
worden werkzaamheden uitgevoerd.
Hierdoor verandert vervolgens de
grondwaterstand onder de bosgebieden. Door de hogere grondwaterstand zullen veel
bomen in het gebied niet overleven. Daarom gaat Staatsbosbeheer vooruitlopend op de
vernatting het gebied omvormen naar vochtige heide en gevarieerd loofbos. Op deze
manier is het terrein er klaar voor als de vernatting door de hogere grondwaterstand
optreedt. Dat betekent dat de Amerikaanse douglassen en Amerikaanse eiken gekapt
zullen worden om plaats maken voor andere boomsoorten. De hoeveelheid bomen in het
gebied neemt echter niet af, er komen alleen andere soorten die beter tegen een nattere
bodem kunnen. Bomen zoals zwarte els, boswilg, fladderiep, linde en haagbeuk.
Als je alles met eigen ogen wilt zien dan kan je mee met een excursie van Staatsbosbeheer
op zondag 4 oktober van 10 tot 12 uur. De excursie start aan de parkeerplaats nabij de
kruising Budelsebaan-Bruggerhuizen Voor meer informatie en opgave: klik op het plaatje.
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