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Terugblik:
Doorstapwandeling omgeving Luyksgestel 20 september
(door Berno Nieuwenhuizen)
Door de coronacrisis vond onze eerste excursie van 2020 pas plaats op zondag 20
september. Ondanks dat er slecht weer voorspeld was, hadden er toch 4 personen zich
aangemeld voor de doorstapwandeling.
De doorstapwandeling leidde ons door het gevarieerde landschap van Luyksgestel.
Er werd gestart in Stevensbergen waar we de heide en het stuifzand hebben
getrotseerd. Na het bezoek aan de Stevensbergen ging de wandeling verder door de
gemeentelijke bossen van Luyksgestel. In deze bossen konden we hier en daar de
verschillende bosontwikkelingen zien die hier zijn uitgevoerd om het
verspreidingsgebied van onder andere de gladde slang uit te breiden. Ook konden we
tijdens de wandeling de verschillende ontwikkelingsstadia van het bosbeheer
ontdekken.
Het was weliswaar geen paddenstoelenwandeling, maar dankzij het weer konden we
hier en daar toch genieten van een aantal mooie paddenstoelen.
Volgens de wandelaars was het een leuke en leerzame wandeling.

Schooleducatie werkgroep
(door Anny van Kessel)
De Scholenwerkgroep hield IVN-Activiteit bij Gerardusschool Weebosch
Op verzoek van de Gerardusschool in de Weebosch organiseerden twee leden van de
Scholenwerkgroep IVN-BE op donderdag 1 oktober een leuke en educatieve activiteit
met als thema ‘op expeditie’. Vanwege de coronamaatregelen was alles goed
coronaproof voorbereid. Er werd 1,5 meter in acht genomen en de IVN-werkgroepleden
ontvingen de leerlingen buiten op het schoolplein. Eerst waren acht leerlingen uit groep
6-8 aan de beurt. Na een uurtje werd de groep gewisseld voor acht leerlingen uit groep
1-5. Ondanks het regenachtige weer hadden de Weebosche kinderen veel zin om naar
buiten te gaan.
Voor de Gerardusschool ligt een mooie vijver die onderdeel uitmaakt van hun
Educatieve Tuin. Hier kregen de jongens en meisjes informatie over de kringloop van
het water. Ook is aandacht besteed aan de droogte en de lage grondwaterstand
vanwege de droge zomers. Daarna liepen de leerlingen naar het bos dat naast de
school ligt. Hier konden de leerlingen met schepjes, schroevendraaiers, bakjes en
loepjes onderzoeken welke dierensporen ze konden vinden. Ook werd hier dieper
ingegaan op de kringloop, fotosynthese, biodiversiteit, het vergaan van bomen,
paddenstoelen en de droogte. Mooiste vondst was een boomtak met de sporen van
een letterzetter onder de schors. De leerlingen, maar ook IVN-werkgroepleden
Willemien en Anny, hadden een leuke, leerzame middag.

Opening ommetje Ganzenbroek in de gemeente Westerhoven
(door Tonny Sloots)
In een kleine kring van betrokkenen heeft
wethouder Mathijs Kuijken op 8 oktober
het ommetje Ganzenbroek geopend. Rob
van Schijndel, gebiedsmanager van
Natuurmonumenten overhandigde de
eerste wandelfolder aan de wethouder.
De wandelfolder is af te halen bij
horecagelegenheden in Westerhoven. De
wandeling start bij de parkeerplaats aan
de Oude Weerderdijk.
Het ommetje van 3,5 kilometer leidt je via
smalle paadjes en bruggetjes door het
beekdal van de Keersop en de Beekloop,
door bos en landerijen, over oude
zandpaden en door de hoofdstraat van
het dorp met de Sint-Servatiuskerk. Op de
route vindt je diverse
horecagelegenheden waar je je frisse
neus en koude handen kan opwarmen
aan een warme chocomel of ander
lekkers.
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/dommeldal/nieuws/herfstvakantietip-wandelommetje-ganzenbroek-westerhoven

Overleg werkgroep coördinatoren
Het geplande Werkgroepenoverleg van 22 oktober is in verband met corona voorlopig
doorgeschoven naar 17 december.
De gidsen en werkgroepen coördinatoren ontvangen nog een uitnodiging.
Ideeën voor programma 2021 zijn welkom en door te geven aan de secretaris van het
IVN Bergeijk-Eersel (secretaris.ivnbe@gmail.com)

Bergeijk een BErgeijkGREEN : Inspiratietuin stenen eruit groen erin.
(inzending penningmeester)
Achtergrondinformatie
In 2019 heeft IVN Bergeijk-Eersel van de gemeente Bergeijk een BErgeijkGREEN
Aanmoedigingsprijs ontvangen van € 1.250,- voor de aanleg van een inspiratietuin in de
Natuurtuin. In deze tuin wil het IVN laten zien dat er genoeg onderhoudsarme
alternatieven zijn voor bestrating die minder slecht zijn voor de biodiversiteit en
waterdoorlating.

De reden voor de aanleg van deze inspiratietuin is dat we steeds vaker te maken
hebben met extreme
weersomstandigheden in ons land.
Daarnaast verdwijnen in een snel tempo veel plant- en diersoorten en raken de levende
systemen verstoord. Uit diverse onderzoeken blijkt dat vooral de toename van
verharding een negatief effect heeft op het welbevinden van mens, dier en natuur. Tijd
voor actie dus!
De inspiratietuin sluit aan bij de
Bergeijkse deelname aan het project
Steenbreek.
In samenspraak met de tuincommissie is
ervoor gekozen om deze inspiratietuin
aan te leggen in het stukje tuin achter de
Wingerd langs het fietspad. Voor deze
lange smalle strook achter een hoge heg
was nog geen bestemming. Eind van het
jaar zal er een begin gemaakt worden
met de aanleg van deze tuin. De officiële
opening zal tijdens de opening van het
tuinseizoen plaatsvinden.
voorbeeld van de inspiratietuin bij IVN
Veldhoven-Eindhoven Vessem (VEV)

Rabo Club Actie.
(inzending penningmeester)

Via de Rabo Club Supportactie heeft het IVN afdeling Bergeijk-Eersel € 574,29
ontvangen. Dit is echt een mooi bedrag, hoger dan vorig jaar.
Wij danken de Rabo-leden die op IVN Bergeijk-Eersel hebben gestemd.
Het bedrag zal worden gebruikt voor project Steenbreek.
Stichting Steenbreek wil samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en
provincies onze leefomgeving vergroenen. Dit wil men bereiken door onnodige
verharding in privé- en openbare ruimte te vervangen door een diversiteit aan groen,
waarbij de hulp van inwoners en bedrijfsleven hard nodig is.
Elke vierkante meter steen die vandaag wordt vervangen door groen helpt. Het water
kan weer in de bodem zakken, de temperatuur in de bebouwing wordt getemperd,
fijnstof wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een
leefgebied, het verbetert het bodemleven en mensen voelen zich prettiger en gezonder.

Sponszwam gespot bij het Laarven
(door Tonny Sloots)
Tijdens een van mijn wandelingen
op de Cartierheide kwam ik deze
sponszwam tegen.
De zwam was wel 25 cm groot.
De grote sponszwam (Sparassis
crispa) is een eetbare paddenstoel
uit de familie
van de Sparassidaceae, behorend
tot de orde van Polyporales. De
grote geel tot
donker geelbruine paddenstoel lijkt
op een spons.

foto Tonny Sloots

Project Dorp aan de Beek
(door Tonny Sloots)
Wist u dat de gemeente Eersel een
projekt Dorp aan de Beek heeft?
Dit projekt bevindt zich in Vessem. Een
van de onderdelen van het
landschapsplan is het realiseren van
een voedselbos met dorpsmoestuin.
Deze moestuin is al vol in bedrijf. Meer
info is te vinden op
https://www.eersel.nl/dorp-aan-debeek

foto Tonny Sloots

Witte reigers gespot bij de vennen tussen Vessem en Wintelre
(door Tonny Sloots)
Tijdens een van mijn vele fietstochten door de omgeving zag ik bij het oude meer ook
dit najaar weer een 20-tal witte reigers fourageren op de vennen.
In het voor en najaar is deze reiger hier een veel voorkomende gast.

foto Tonny Sloots

Ontvangen: Nieuwsbrief Waterschap De Dommel november 2020
Nieuwe inrichting voor beekdal van de Run.
(inzending Hans van Nunen)
In samenwerking met de gemeenten Eersel, Bergeijk en Veldhoven en andere
gebiedspartners, zoals onder andere de provincie Noord-Brabant, Natuurmomenten en
Staatsbosbeheer wordt het beekdal toegankelijker gemaakt voor recreatie. Het
realiseren van laarzenpaden, ruiterpaden, uitkijkpunten en verbindingen tussen
recreatiegebieden zijn enkele voorbeelden hiervan.
Er komt een brug, met stuw eronder, die verbinding maakt tussen de Riethovensedijk
en de Gagelgoorsedijk. Eind 2021 zijn de stuw en brug klaar voor gebruik.
Samen met de omgeving werkt Waterschap De Dommel aan een natuurlijk en
uitnodigend beekdal van de Run. Een beekdal dat beter in staat is om de effecten van
klimaatverandering op te vangen. Al enige tijd is het waterschap bezig met het
onderzoeken van de mogelijkheden voor meer ruimte voor water, natuur en recreatie in
het gebied. Omwonenden hebben in de afgelopen periode ideeën kunnen inbrengen
voor de deelgebieden Stevert en Heers. Er zijn maar liefst 42 ideeën binnengekomen.
Deze suggesties worden momenteel getoetst op haalbaarheid.
Voor meer informatie: www.dommel.nl/run

Het gebied Stevert, Grootgoor enStevert
Voor meer informatie: www.dommel.nl/run

Afgelastingen
In verband met het coronavirus zijn/worden onderstaande activiteiten afgelast.
18 oktober
7 november
12 november
26 december

Speuren naar paddenstoelen,
Natuurwerkdag,
Lezing Frans Kapteijns over invasieve planten
Kerstwandeling op de Cartierheide

Maandelijkse vogelwandeling rond de Liskes, op 12 september, 10 oktober,
14 november en 12 december zijn/worden ook afgelast.

Geplande activiteiten:
De Boomfeestdag in maart 2021 gaat niet door. Mogelijk heeft gemeente een alternatief
programma. Verder zijn er geen activiteiten gepland voor 2021.
Afhankelijk van de coronamaatregelen zal er een en ander weer worden opgestart.

Cursusnieuws
(inzending Wil van Herk)
In verband met de huidige maatregelen rondom
het Coronavirus is in overleg besloten om
regionaal de cursussen te verplaatsen naar 2021.

Wat staat in de planning?
Training Wandelgids
Deze training is bedoeld voor mensen die het leuk
vinden om in een zelfgekozen natuurgebied
binnen hun eigen afdeling/gemeente met mensen
naar buiten te gaan om hen van de natuur te laten
genieten en daarover te vertellen.
De training vindt plaats van september 2021 tot en
met juni 2022 op verschillende IVN-locaties,
verspreid over de Brabantse Kempen en bestaat
uit 13 dagdelen.

Bomencursus voorjaar 2021
Tijdens 4 zaterdagochtenden maken we kennis met bomen. We leren hoe ze te
determineren, hoe ze leven, wat hun functie in de natuur is en tot slot wat hun
betekenis is en was voor de mens.
De bijeenkomsten worden gehouden op zaterdagochtenden van 9 tot 12 uur en
bestaan uit een deel theorie en een buitenactiviteit.

Cursus Planten herkennen
De regio is voornemens tussen half april en half juni een Wilde Plantencursus te
organiseren. De cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch deel.
Cursus Paddenstoelen
In de cursus Paddenstoelen leren cursisten over de bouw, groei en voortplanting van
paddenstoelen, de rol van de paddenstoel in de natuur en de veelzijdige toepassingen
van paddenstoelen. Ook maken zij een begin met het determineren van paddenstoelen.
De cursus Paddenstoelen wordt in het najaar gegeven.
Nader nieuws vindt u op onze website. Interesse?
Neem contact op met Wil van Herk
e-mail: w.van.herk1@hetnet.nl.

TIP van de redactie : Ga wandelen, fietsen of paardrijden in Brabant
Graag willen wij de site van
VisitBrabant (www.visitbrabant.com)
(www.visitbrabant.com) onder de
aandacht brengen. Daarmee kunt u
mooie wandelroutes, fietstochten of
ruiterpaden in Brabant vinden óf zelf
samenstellen. In deze moeilijke
coronatijd misschien extra inspiratie
om er eens op uit te gaan in onze
eigen omgeving.
Ga naar www.visitbrabant.com en
kies in het hoofdmenu voor
Wandelen. Er staan knooppunten op
de site die u op weg helpen in de
natuur van onze mooie provincie
Brabant.
Let op: de printfunctie van de
routeplanner werkt helaas niet in
Internet Explorer. Tip: gebruik
Chrome.
Vlonder in natuurgebied Cartierheide - foto Anny van Kessel

Weetjes
Wist u dat de gemeente Eersel nadenkt over een
herinrichting van de tuinen van Eersel?
Dit is een historisch groen gebied tussen de Markt,
Postakkers, Areven en Nieuwstraat.
De gemeente wil de kracht van dit gebied beter
benutten.
De gemeente Eersel staat open voor al uw ideeën,
wensen of initiatieven.
Meer informatie kunt u vinden op :
https://www.eersel.nl/tuinen-van-eersel

foto Tonny Sloots

Wist u dat het IVN Bergeijk-Eersel sinds januari 2020 geen voorzitter meer heeft en wij
met spoed op zoek zijn? Daarom nogmaals een dringende oproep aan alle leden.
Ben je geinteresseerd reageer op de vacature hieronder.

Vacatures:
Voorzitter IVN Bergeijk-Eersel
Wist u dat het IVN Bergeijk-Eersel sinds januari 2020 geen voorzitter meer heeft en wij
met spoed op zoek zijn naar invulling van deze vacature? Daarom nogmaals een
dringende oproep aan alle leden. Ben je geinteresseerd reageer op de vacature
hieronder.
Vacature voorzitter
Wat doet de voorzitter? De voorzitter is voorzitter van de afdeling. Naast het voorzitten
van bestuursvergaderingen en de jaarlijkse ALV betekent dit dat hij of zij oog heeft voor
het reilen en zeilen van de afdeling, mensen stimuleert en eventueel knelpunten
signaleert.
Samen met de overige bestuursleden ontwikkelt de voorzitter ook een visie op de koers
die de afdeling moet varen en op nieuwe ontwikkelingen.
Het algemeen bestuur (DB) komt ongeveer elke maand bij elkaar. Daarnaast wordt
overleg gevoerd met de werkgroep coördinatoren.
De voorzitter vertegenwoordigt ook de afdeling naar buiten toe. Overigens kunnen ook
andere bestuursleden externe bijeenkomsten namens de afdeling bezoeken. Dat hangt
af van de aard van de bijeenkomsten.
Belangrijk is dat je hart hebt voor het IVN, soms het voortouw neemt, stimulerend bent
en oog hebt voor de afdeling als geheel. Affiniteit met het betrekken van mensen bij de
natuur is een pré.
Wil je meer weten? Voel je ervoor? Stuur ons dan een mailtje: info.ivnbe@gmail.com.
Je bent van harte welkom.

Vacature kandidaat RegioOverleg

Wist u dat we een vertegenwoordiger hebben in het RegioOverleg (RO) en onze
vertegenwoordiger daarmee stopt per 23 november? We zijn daarom op zoek naar een
nieuwe kandidaat RegioOverleg.
Voor info kunnen geïnteresseerden een mail sturen naar info.ivnbe@gmail.com.

Copy Nieuwbrief
Ook in deze coronatijd willen wij, als PR-werkgroep van het IVN Bergeijk-Eersel, graag
weer eens van ons laten horen d.m.v. een nieuwsbrief. Ook willen we begin maart 2021
weer een Nieuwsbrief uitbrengen. Vanwege de vele geannuleerde activiteiten zouden
we het leuk vinden als onze leden hier ook een bijdrage aan zouden leveren.
Dat kan in de vorm van teksten en foto’s, die de moeite waard zijn om te delen.
De tekst bij voorkeur aanleveren in Word en de foto’s apart, sturen aan
info.ivnbe@gmail.com t.a.v. PRW (PR-werkgroep).
We vertrouwen op jullie medewerking en laten we er samen weer een mooie
nieuwsbrief van maken. Copy zien we graag vóór 1 februari 2021 tegemoet.

Reacties
Reageren op de Nieuwsbrief kan via: info.ivnbe@gmail.com
t.a.v. PRW (PR-werkgroep). Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen?
Dan kunt u zich afmelden via mail: info.ivnbe@upcmail.nl
Nieuwsbrieven zijn via https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-bergeijk-eersel/archief
terug te lezen.

Wij wensen iedereen Gezellige Feestdagen en veel leesplezier.
Redactie PR-Werkgroep

