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a) ALV verplaatst naar 14 oktober 2021

Foto: Locatie van de ALV is
De Wingerd in
Natuurtuin ‘t Loo

In de vorige nieuwsbrief van 1 maart 2021 kon je lezen dat de Algemene
Ledenvergadering (ALV) van IVN Bergeijk-Eersel werd uitgesteld van 4 maart naar
22 april 2021. Vanwege de aanhoudende coronamaatregelen heeft het bestuur
besloten om ook op deze datum niet te vergaderen, maar de ALV uit te stellen naar een
datum dat waarschijnlijk weer iedereen fysiek aanwezig kan zijn. We moeten tenslotte
allemaal in de gelegenheid zijn om de ALV te kunnen volgen. De ALV is daarom nu
gepland op donderdag 14 oktober 2021, om 19.30 uur in De Wingerd, Terlostraat 4 in
Bergeijk. Je ontvangt uiteraard hiervan nog een officiële uitnodiging met agenda. Zet je
deze afspraak alvast in je agenda? Wij hopen alle leden te mogen begroeten op
14 oktober.
Het bestuur

b) Uitnodiging Klimaatalarm op 14 maart 2021
Vind jij het klimaat ook zo
belangrijk en wil jij ook de
noodklok (het klimaatalarm)
luiden?
Op zondag 14 maart is Eersel één
van de 42 plaatsen in Nederland die
meedoet aan het landelijke
Klimaatalarm. We nodigen
scholieren, boeren, politici, lokale
organisaties, ondernemers en alle
inwoners van De Kempen uit het
alarm te luiden.
Foto Anjo de Haan
Klimaatcrisis coalitie

Waarom luiden we het klimaatalarm?
Ook in De Kempen is de droogte en hittestress tijdens de zomers voelbaar. En ook in
De Kempen wonen mensen die zich zorgen maken om de natuur, de dieren, het
klimaat, de oogst en de toekomst van hun (klein)kinderen. Met het klimaatalarm vragen
we de overheid actie te nemen voor een daadkrachtig klimaatbeleid. Wij willen echte
oplossingen voor gezinnen, boeren, ondernemers en jongeren. Want iedereen verdient
gezond en betaalbaar eten, een toekomstbestendige baan of onderneming ,een
groene, schone leefomgeving en een goede woning. En iedereen is onderdeel van de
oplossing. We moeten daarbij kunnen rekenen op een overheid die ons helpt!
De overheid geeft nu miljarden euro's aan grote vervuilende bedrijven in de vorm van
subsidies en belastingvoordelen. Dit gaat ten koste van gezinnen en kleine
ondernemers. Met ons belastinggeld wordt de klimaatcrisis erger gemaakt. Dat moet
anders.
In maart zijn de verkiezingen
Met ons alarm roepen we alle inwoners van De Kempen op om in maart te stemmen
voor een partij die echt voor het klimaat kiest. Een eerlijk klimaatbeleid komt er niet
zomaar. Jouw stem is van levensbelang. We moeten nu samen het roer omgooien.
Blijven we kiezen voor watertekort, hitte, extreem weer, investeringen in vervuilende
bedrijven? Of kiezen we nu voor vruchtbare grond, schone lucht en voldoende
drinkwater, de onbetwiste voorwaarden voor een goede toekomst?
Het Klimaatalarm van De Kempen vindt plaats op de Markt in Eersel op zondag 14
maart en begint om 14.00 uur.
Doe je mee?
Je bent van harte welkom! Je kunt je aanmelden voor het klimaatalarm
via: https://klimaatmars2021.nl/
Foto: 42 lokaties waar het klimaatalarm wordt georganiseerd

c) Ben je geïnteresseerd om energieboswachter te worden?
Vind je de energietransitie
belangrijk? Wil je meer leren
over de combinatie van zonen windparken én landschap,
ecologie en biodiversiteit?
Meld je dan nu aan voor
de verdiepende training tot
‘energieboswachter’!

Het Servicepunt Energie van de Brabantse Milieufederatie (BMF) organiseert deze
training voor energiecoöperaties en iedereen die actief is in een lokale natuur- en
milieuorganisatie in Brabant. Dus ook voor leden van het IVN Bergeijk-Eersel!
In 4 maanden tijd word je opgeleid tot “burgerexpert voor natuurinclusieve zon- en
windparken”. Onder leiding van deskundigen van de BMF en gastsprekers krijg je de
tools en informatie die nodig zijn om zon- en windprojecten te beoordelen op hun
effecten voor landschap, natuur en biodiversiteit. Zo draag je zelf bij aan een
natuurinclusieve energietransitie.
De training bestaat uit 3 verdiepende avonden en een casusopdracht die je samen met
een aantal andere deelnemers uitwerkt. De trainingen en ontmoetingen zijn volledig
digitaal.
Aanmelden
De startbijeenkomst is op donderdag 15 april.
Besluit je daarna mee te doen, noteer dan alvast de volgende cursusavonden:
- donderdag 22 april (19.00-21.00 uur)
- dinsdag 11 mei
(19.00-21.00 uur)
- donderdag 20 mei (19.00-21.00 uur)
- donderdag 15 juli (19.00-21.00 uur)
Geïnteresseerd? Meld je dan zo snel mogelijk aan bij:
https://www.brabantsemilieufederatie.nl zoek naar ‘energieboswachter’

d) Even voorstellen: Marion Kip kandidaat-voorzitter
Ik wil me graag even voorstellen. Ik ben Marion Kip, 47 jaar
getrouwd met Niels, moeder van drie kinderen (18, 16 en
13). Ik ben geboren in Eersel en sinds 1,5 jaar daar weer
woonachtig.
Momenteel ben ik werkzaam als kwaliteitsmanager bij een
onderzoeksinstituut dat DNA-profielen uitvoert in

opsporingsonderzoeken. Hiermee doe ik werkervaring op vanwege de opleiding
Kwaliteit en Procesmanagement, welke ik momenteel volg. Het uiteindelijke streven is
om dicht bij huis werk te vinden, zodat ik lekker op de fiets naar het werk kan.
Om ook privé bezig te zijn met iets nuttigs, heb ik me ingeschreven bij “Eersel voor
elkaar”. Ondertussen wandel ik op de donderdag met een demente man in een rolstoel.
Dat is heerlijk om te doen en heel erg ontspannend.
Behalve dat, was ik nog op zoek naar iets waarin ik het verschil kan maken. Ik ben
namelijk een echte verbeteraar (vandaar ook die opleiding). Dit heb ik gevonden in de
vrijwilligersfunctie van voorzitter bij IVN Eersel-Bergeijk. De klimaatverandering is
namelijk iets wat me echt bezighoudt. Ik begrijp dat bewust omgaan met de natuur een
indirecte bijdrage is. Maar elke bijdrage is er weer een.
Verder heb ik begrepen dat IVN Eersel-Bergeijk zichzelf als doel heeft gesteld om
zichzelf meer op de kaart te zetten. Dat spreekt me erg aan en daar wil ik graag aan
meewerken. Daarom heb ik mij gemeld bij het bestuur en ik mag vanaf heden de
vacante rol van voorzitter officieus op me nemen. In de eerstvolgende ALV stel ik mij
dan officieel verkiesbaar.
Zoals jullie wellicht al hebben gelezen in deze nieuwsbrief is de Algemene
Ledenvergadering van IVN Bergeijk-Eersel uitgesteld naar 14 oktober. De kans is dan
groot dat er een fysieke bijeenkomst kan worden gehouden en daarmee wordt iedereen
in de gelegenheid gesteld om deel te nemen. Daar hoop ik officieel jullie voorzitter te
worden. En dan hoop ik ook echt kennis te kunnen maken met jullie.

e) Natuurvriendelijke tuinen en natuurlijk (ver)bouwen
Uitnodiging bijeenkomsten
Natuurinclusief (ver)bouwen & natuurvriendelijke tuinen

Leven in een natuurinclusieve omgeving is een zaak van ons allemaal.
Bij het uitdragen van de natuurinclusieve boodschap is alle hulp welkom, ook van
vrijwilligers met een warm hart voor vogels, vleermuizen en natuur in het algemeen!
Daarom worden er in 2021 verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd voor
leden en vrijwilligers van Brabantse natuurwerkgroepen.
Graag maken we je attent op de website Bouwnatuurinclusief.nl.
Een toolbox vol informatie over de natuurvriendelijkere inrichting van onze
woonomgeving en geïnspireerde voorbeelden uit de praktijk.

En de website Mijnvogeltuin.nl, gericht op natuurvriendelijke tuininrichting.
Hiermee wordt je geholpen om zelf voor een natuurinclusieve omgeving aan de slag te
gaan en/of met belanghebbenden (particulieren èn professionals) in gesprek te gaan.
Welke onderwerpen komen aan bod?
▪ Hoe lok je verschillende soorten vogels en
vleermuizen naar je tuin?
▪ Welke vogel- en vleermuiskasten zijn geschikt?
▪ Hoe kun je bij een verbouwing of na-isoleren
rekening houden met gebouw- bewonende
soorten?
▪ Hoe maak je samen met je buren en de
gemeente je wijk natuurinclusief?
▪ En hoe spreek je de gemeente, een
projectontwikkelaar of woningcorporatie aan op
hun verantwoordelijk in het creëren van een mens- én natuurvriendelijke
woonomgeving?
Kom jij naar een van de gratis bijeenkomsten?*
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar (ook afhankelijk van de geldende Corona
maatregelen). Zorg dus dat je er snel bij bent en meld je aan via:
www.zoogdiervereniging.nl/NIB !
We zien je graag op een van de volgende data en locaties:
▪Zaterdagochtend 27 maart - Vogelrevalidatiecentrum Zundert
▪Zaterdagochtend 24 april - Cultureel Centrum Jan van Besouw, Goirle
▪Zaterdagmiddag 29 mei - Museum Klok en Peel, Asten
▪Zaterdagochtend 19 juni - Fort Giessen
▪Zaterdagochtend 26 juni - De Groenhoeve, Uden
* In het geval van geldende veiligheidsmaatregelen in relatie tot Covid-19 zullen de bijeenkomsten online
plaatsvinden.

Deze gratis bijeenkomsten zijn een initiatief van:
- Vogelbescherming Nederland,
- Zoogdiervereniging
- de Provincie Noord-Brabant
Zij hebben de handen in één geslagen voor het project ‘Heel Brabant bouwt
natuurinclusief’, een draagvlakproject waarmee ze het belang van natuurinclusieve
bouw, renovatie en gebiedsinrichting onder de aandacht willen brengen bij
beleidsmakers, projectontwikkelaars, architecten en woningcorporaties.

f) Reacties:
Reageren op deze Nieuwsbrief kan via: info.ivnbe@gmail.com
t.a.v. PRW (PR-werkgroep). Wens je de nieuwsbrief niet meer te ontvangen?
Dan kun je je 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

