Nieuwsbrief IVN Bergeijk-Eersel Juni 2020
In verband met Corona zijn alle activiteiten tot 1 september 2020 afgelast.
Het bestuur beslist VOOR die tijd op welke wijze men de geplande activiteiten na 1
september 2020 kan uitvoeren met 1,5 meter afstand.

Terugblik:
Winterwandeling met Snert bij Het Schut Bergeijk
(door Hans van Nunen)
Op zondag 16 februari heeft de Snertwandeling bij het Schut plaatsgevonden. Helaas
was het weer niet erg behulpzaam: flinke storm en soms regen. Daarom hebben Wil
van Herk en Hans van Nunen, de excursieleiders, besloten om de snert achterwege te
laten. Om die met een brandertje warm te houden was niet erg handig. Daarom hadden
ze besloten om lekkere koffie/thee met koekje aan te bieden. Ondanks het weer was
het heerlijk om buiten te zijn en rondom het Schut enige uitleg van onze natuur in te
hebben. Alle ca 20 wandelaars waren de koffie toch dankbaar!!
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Algemene Leden Vergadering (ALV) op donderdag 5 maart
De algemene ledenvergadering vond plaats op donderdag 5 maart, in de Wingerd van
Natuurtuin ’t Loo in Bergeijk.
Ook dit jaar waren er weer enkele leden die als jubilaris voor hun jarenlange
lidmaatschap in het zonnetje gezet mochten worden.
25 jaar lid: Ben Geraerts, Mieke van Otten, Theo Reijnders, Trudie Visser en René en
Mien de Wit.
50 jaar lid: Joop Kessel
Tijdens de Algemene Jaarvergadering van IVN Bergeijk-Eersel op 5 maart jl. mocht het
bestuur met veel plezier de aanwezige jubilarissen, Ben Geraerts en René en Mien de
Wit, huldigen met het traditionele speldje en een bos bloemen. De andere jubilarissen
zijn thuis benaderd.
Ook heeft er binnen het bestuur een verandering plaats gevonden: de voorzitter Ruud
Kox, met 1 jaar interim en 4 jaar voorzitter, is vanwege drukke werkzaamheden gestopt
en Jos van Beers is gestopt als bestuurslid. Zij hebben voor hun diensten een passend
cadeautje ontvangen. Helaas zijn de functies niet ingevuld, zodat deze nu nog als
vacature open staan.

Afgelastingen.
In verband met het coronavirus konden onderstaande activiteiten geen doorgang
vinden:
18 maart
Boomfeestdag,
24 maart
Lezing over invloed droogte op waterleven,
26 april
Wandeling vogels rondom de Liskes,
10 mei
Ploegparkwandeling,
12 mei
Lezing over de Nachtzwaluw en zijn migratie,
14 maart, 11 april, 9 mei en 13 juni Maandelijkse vogelwandelingen.

Inrichting Kinderhoek in Natuurtuin ’t Loo.
(door Anny van Kessel)
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van een kinderhoek in
het verenigingsgebouw van Natuurtuin ’t Loo. In de Wingerd komt tegen de wand een
muurschildering, gemaakt door Willemien Sint uit Luyksgestel (links op de foto). Voor
deze muurschildering komen attributen te staan, waarmee de kinderen zich kunnen
vermaken terwijl hun ouders door de natuurtuin wandelen. Mooie bijkomstigheid is dat
ze er ook nog wat van opsteken.

ORBIS en gemeente Bergeijk “Natuur in het Dorp”
Gemeente Bergeijk heeft in mei in samenwerking met bureau ORBIS het project
“Natuur in het Dorp” in onze gemeente opgezet. https://www.orbis.nl/nieuws/updatenatuur-in-het-dorp/
Met dit project, dat bestaat uit 50% subsidiegeld en 50% gemeentegeld, kunnen enkele
kleine projectjes t.b.v. biodiversiteit worden opgestart. Bij een ervan heeft gemeente
Bergeijk IVN Bergeijk-Eersel gevraagd om assistentie bij het verwezenlijken van
gierzwaluwnestkasten die voor inwoners van Bergeijk gratis ontvangen kunnen worden.
Hans van Nunen heeft i.o.m. ORBIS binnen onze gemeente op geschikte locaties
geflyerd. Het is inmiddels bekend dat er zich al een aantal inwoners hiervoor hebben
aangemeld, aantallen zijn nog niet bekend. De nestkasten zullen t.z.t. thuis afgeleverd
worden, maar zullen ze zelf moeten ophangen.

Toekomstige activiteiten:
Het bestuur heeft besloten dat alle activiteiten tot 1 september zijn afgelast. Dan wordt
besloten hoe verder te gaan i.v.m. de coronamaatregel van 1,5 meter afstand.
Alle onderstaande activiteiten zijn afgelast:
13 juni
Slootjes dag,
19 juni
Nachtvlinder Nacht,
25 juni
Nachtzwaluwwandeling,
4 juli
Ledenwandeling,
2 aug
Dagvlindertelling,
9 aug
Heidewandeling,
Maandelijkse vogelwandeling rond de Liskes, op 11 juli en 8 augustus.
Op woensdag 8 juli heeft het bestuur een overleg samen met de coördinatoren van de
werkgroepen ingepland. De coördinatoren zullen hiervoor nog een uitnodiging
ontvangen. Agendapunt is: Hoe verder met de activiteiten i.v.m. Corona.
De regionale cursus Begeleider Natuurwandelingen is uitgesteld naar 2021.
T.z.t. volgt daar meer informatie over.

Schooleducatie werkgroep
(door Tonny Sloots)
Doordat de scholen op 16 maart gesloten werden konden onze geplande activiteiten
voor dit schooljaar geen doorgang vinden.
Al onze activiteiten zijn verplaatst naar volgend schooljaar.

Natuurmarkt 28 juni
Het is nog niet zeker of deze activiteit doorgang kan vinden.

Doorstapwandeling omgeving Luyksgestel 20 september
Op zondag 20 september 2020 organiseert IVN Bergeijk-Eersel een doorstapwandeling
door de bossen van Luyksgestel. Natuurgidsen van IVN Bergeijk-Eersel trekken er dan
samen met belangstellenden op uit voor een relaxte, informatieve wandeling door de
natuur van Luyksgestel. Ga jij ook mee?
Vertrek om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats van het Schietterrein,
Postelscheheideweg 12, 5575 XC, Luyksgestel. De wandeling duurt circa 2 uur.
Deelname is gratis. Voor meer info mail naar info.ivnbe@gmail.com
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Speuren naar paddenstoelen 18 oktober
Al zijn ze er het hele jaar, toch geldt oktober als dé tijd waarin heel veel paddenstoelen
te vinden zijn.
Op zondag 18 oktober nemen 3 natuurgidsen van IVN Bergeijk-Eersel u graag mee de
natuur in om u in te wijden in de geheimen van zwammen en schimmels.
De vliegenzwam is een paddenstoel die je al van veraf ziet staan, maar andere soorten
ontdek je eerder op de geur. Verder zijn er hele kleine zwammetjes, zo groot als een
knopspeld, en hele grote, van het formaat voetbal.
Vertrek 18 oktober om 13.30 uur: Parkeerplaats Het Jachthuis, Witrijt 20 Bergeijk.
Deelname is gratis. Voor info Wil van Herk 0497-516402
Mail: info.ivnbe@gmail.com of via website www.ivn.nl/bergeijk-eersel
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Weetjes
Wist u dat in de gemeente Bergeijk een Bomenwandelroute is uitgezet?
Deze is te vinden op https://www.ivn.nl/afdeling/bergeijk-eersel/wandelingen-enexcursies

Vacatures:
Rondleider in Natuurtuin
Ben je geïnteresseerd in de natuur en in de Natuurtuin in het bijzonder en vind je het
leuk om voor een groep te staan, dan ben je misschien de man/vrouw die onze
rondleidersgroep kan komen versterken!
De rondleidingen duren ongeveer anderhalf uur. Vooraf krijg je een praktijkopleiding
door mee te lopen met een ervaren rondleider. Het is leuk en gezellig werk met mensen
die een dagje uit zijn en meestal vol bewondering zijn voor wat er op deze plek tot
stand is gebracht.
Je bepaalt zelf hoe vaak je een rondleiding wilt doen door op het rooster in te tekenen.
Af en toe vragen we je om een keertje extra te komen als bezoekers een arrangement
hebben geboekt.
Interesse? Neem contact op via rondleidingen@natuurtuin.org
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 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
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.

Wisseling PR-Werkgroep
Hans van Nunen heeft de PR-werkgroep verlaten, zijn werkzaamheden worden
overgenomen door Anny van Kessel. Zij zal ook het beheer van de IVN website op zich
nemen.
De PR werkgroep bestaat nu uit Anny van Kessel en Tonny Sloots.
Hans blijft bestuurslid.
Even voorstellen Anny van Kessel
Hallo, ik zal me even voorstellen. Ik ben Anny van
Kessel, 58 jaar, getrouwd met Leo en moeder van
Simone en Erwin. Sinds kort zit ik in de PR-Werkgroep
van IVN Bergeijk-Eersel. Hans van Nunen had me
hiervoor gevraagd en omdat ik de natuur en de
natuureducatie belangrijk vind heb ik ja gezegd.
Natuur, met name vogels, vind ik erg interessant en
circa vijf jaar geleden heb ik een vogelcursus bij
Natuurtuin ’t Loo gevolgd. Dat was erg leuk en daarom
heb ik later ook de anderhalf jaar durende opleiding tot Natuurgids gedaan. Jaarlijks
geef ik een rondleiding voor het IVN Bergeijk-Eersel, maar vanwege het coronavirus is
deze dit jaar geannuleerd. Ik wil me graag inzetten in de PR-Werkgroep en hoop er een
positieve bijdrage aan te leveren.

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; die we begin september willen
uitbrengen.
We zouden 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 graag 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 september 2020 tegemoet.

Reageren op de Nieuwsbrief kan via: info.ivnbe@gmail.com t.a.v. PRW (PRwerkgroep).
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.
Redactie PR-Werkgroep

