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Terugblik:
Overleg werkgroep coördinatoren
Het geplande Werkgroepenoverleg van 17 december kon vanwege de
coronamaatregelen weer niet doorgaan. Deze vergadering wordt opnieuw ingepland als
de lockdown versoepeld wordt. De gidsen en werkgroep-coördinatoren ontvangen nog
een uitnodiging.
Ideeën voor programma 2021 zijn welkom en mogen worden doorgegeven aan de
secretaris van het IVN Bergeijk-Eersel (secretaris.ivnbe@gmail.com)

Nieuwe activiteiten:
Algemene Ledenvergadering 2021 uitgesteld naar 22 april.
Elk jaar is onze afdeling IVN Bergeijk-Eersel volgens de statuten verplicht een
Ledenvergadering te beleggen. Jaarlijks is deze vergadering op de eerste donderdag
van maart dus 4 maart 2021.
Door de coronamaatregelen is het momenteel niet mogelijk om deze ALV te houden.
Daarom wil het bestuur dit naar een later tijdstip verzetten namelijk naar 22 april 2021
om 19.30 uur.
Voor die tijd ontvangen alle leden daarvoor nog een uitnodiging.
Mocht het fysiek nog niet mogelijk zijn voor een ALV, dan zal het bestuur bekijken of
het mogelijk is om deze ALV in digitale vorm door te kunnen laten gaan.

Ben jij de nieuwe vertegenwoordiger van onze afdeling IVN BergeijkEersel op het Regio Overleg De Kempen?
Onlangs is onze penningmeester vanwege privéomstandigheden moeten stoppen als
vertegenwoordiger van onze vereniging IVN Bergeijk-Eersel op het Regio Overleg.
Het bestuur zoekt een nieuwe vertegenwoordiger die deze zaken wil gaan behartigen.
Aan het Regio Overleg De Kempen nemen vertegenwoordigers van 5 afdelingen deel
n.l.: IVN Cranendonck, IVN Kempenland West, IVN Valkenswaard-Waalre, IVN
Veldhoven Eindhoven Vessem, en IVN Bergeijk-Eersel.
Op dit Regio Overleg worden zaken behandeld vanuit en naar de afdelingen en de
Landelijke Raad welke belangrijk zijn voor het functioneren van deze afdelingen en
Landelijke Raad.
Normaliter worden er 4 bijeenkomsten per jaar gepland.
Ben je geïnteresseerd dan kun je dit melden bij onze secretaris
secretaris.ivnbe@gmail.com

Nieuwe Commissie of Werkgroep Advies.
Binnen het bestuur is het voorstel gedaan om een commissie of werkgroep samen te
stellen met enkele personen die ideeën uit willen werken om IVN Bergeijk-Eersel beter
op de kaart te zetten.
Daar het onze afdeling niet goed lukt om de inwoners van Bergeijk, Eersel en
omstreken op een efficiënte manier te bereiken is dit een mooie gelegenheid als lid van
deze werkgroep om alleen aan dit onderwerp aandacht te schenken.
Er liggen al voorstellen bij het bestuur, die uitgewerkt kunnen worden.
Uitgewerkte ideeën van deze commissie/werkgroep worden vóór uitvoering aan het
bestuur voorgelegd.
Aanmelden voor deze commissie/werkgroep bij onze secretaris
secretaris.ivnbe@gmail.com

Voorstellen Workshops-Webinars-Educatieavonden.
Helaas zijn door corona alle activiteiten van IVN Bergeijk-Eersel stil komen te liggen.
Vooral op het gebied van Workshops, Webinars of Educatieavonden zijn er eigenlijk
best wel mogelijkheden.
Als bestuur willen wij graag ideeën van u vernemen over onderwerpen, die we tijdens
workshops, webinars of educatieavonden kunnen behandelen.
Alle voorstellen zijn welkom en zullen worden onderzocht op uitvoerbaarheid
(klassikaal, digitaal of als buitenactiviteit)
In de toekomst zal er ook steeds meer digitaal kunnen worden uitgevoerd.

Om toch in dit jaar 2021 nog een workshop, webinar of educatieavond te kunnen
plannen, zal het bestuur trachten uit deze voorstellen één of meerdere onderwerpen te
realiseren.
Zo gauw als de coronamaatregelen het toelaten wordt ook een planning voor overige
jaaractiviteiten samengesteld.

Natuurweetjes voor de weekbladen.
Door met regelmaat een natuurweetje in de plaatselijke weekbladen te plaatsen kunnen
we de inwoners van Bergeijk en Eersel ook educatief stimuleren.
Belangrijk element hierbij is dat de naam IVN Bergeijk-Eersel regelmatig in de
weekbladen te zien is. Dus niet alleen als er een activiteit aan zit te komen.
Het bestuur roept leden op om stukjes van maximaal 400 woorden in te dienen bij Hans
van Nunen. Een foto erbij is natuurlijk ook mooi, maar of die geplaatst zal worden is
onzeker. Let wel: de tekst en foto dient zelf geschreven of gemaakt te zijn i.v.m. de
Privacywet. Mogelijk kan het bericht tegelijkertijd ook op onze website worden
geplaatst. U geeft het bestuur daarbij toestemming om het aangeleverd materiaal
publiekelijk te gebruiken!!
Aanleveren bij Hans van Nunen, mail j.nunen6@upcmail.nl

Rasters voor vleermuizen bij de Diepveldenweg.
(dit is een verkort artikel uit het Eindhovens Dagblad van 17-2- 2021)
Heeft u ze al gezien? De rasters voor vleermuizen bij de
Diepveldenweg? In verband met de aanleg van de
Diepveldenweg moest een deel van enkele aaneengesloten
bomenrijen wijken. Deze bomen waren natuurlijke
navigatiepunten van de vliegende zoogdieren. Ter vervanging
van deze bomenrijen zijn op de kruising van de
Berktebeemden en de Hooge Berkt (Bergeijk) en langs de
provinciale weg N397, ter hoogte van de Boevenheuvel
(Eersel) enkele rasters geplaatst. Deze rasters dienen als een
soort surrogaat-boom die op logische locaties op de
vliegroute van de vleermuizen zijn geplaatst.
De vleermuizen laten zich op deze routes zien in de periode
dat zij actief zijn en niet in winterslaap: ongeveer in de
maanden maart tot en met november. Zij gebruiken de routes tussen zonsondergang
en zonsopgang om te jagen en om andere gebieden te kunnen bereiken.
Ook op andere manieren is er bij de aanleg van de Diepveldenweg aan de vliegende
zoogdiertjes gedacht. Voordat de bomen werden gekapt zijn die aan een grondige
inspectie onderworpen: er werd gekeken of er nog holtes of andere plekken waren
waarin de vleermuizen zich mogelijk verschansten. Bij de werkzaamheden voor de weg
worden belangrijke plaatsen voor de vleermuizen niet, of minder verlicht. Die plekken
moeten voldoende donker blijven in de periode dat ze actief zijn, omdat vleermuizen
erg gevoelig voor verlichting.
N69: Diepveldenweg Eersel - Bergeijk - Projecten - Mobiliteit in de Kempen –
Aanleg Diepveldenweg januari 2021 - YouTube

Weetjes:
Wist u dat …....het hoogste natuurlijke punt van Brabant in het Venakkebos in
Luyksgestel te vinden is?
Officieel is natuurgebied de Gulbergen (Nuenen), met zijn 60 meter, het hoogste punt
van Brabant, alleen is deze “berg” kunstmatig aangelegd. Vroeger was dit een
vuilnisbelt. De “berg” heeft een mooi uitzicht. Dit is niet het geval in het Venakkerbos.
Dit punt 44 meter hoog, ligt midden in een natuurgebied tussen heide en bos.
Top 10 Hoogste "bergen" in Nederland (per provincie) - Alletop10lijstjes
Hoogste punt van Brabant pad - Paardrijden in de Kempen

Wist u dat...... op 15 februari 2021 een kouderecord is gebroken? Je kon toen
schaatsen op de meren en in de sloten en grachten. In het noorden van Nederland
ijzelde het zodat
er ook op straat
geschaatst kon
worden.
Foto van
Het Schut in
Bergeijk in de
sneeuw
(21 februari)
Wist u dat …. op
woensdag 24
februari een
warmterecord (19
graden in de
Kempen) werd
gebroken?
Iedereen zat op
de fiets en de
korte broeken en T-shirts kwamen tevoorschijn. Binnen een week meer dan 20 graden
verschil! Laat de lente maar komen…..
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 geïnteresseerd reageer dan op de vacature hieronder.

Vacatures:
Voorzitter IVN Bergeijk-Eersel
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 werkgroepcoördinatoren.
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.

Copy Nieuwsbrief:
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 juni 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 mei 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 veel leesplezier.
Blijf gezond en graag tot ziens!
Redactie PR-Werkgroep

