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Jaarverslag 2019 – IVN Laarbeek 
 
Dit jaarverslag is een weergave van het reilen en zeilen van de groep vrijwilligers in Laarbeek 
die zich inzetten om « Mens en Natuur » dichter bij elkaar te brengen. Zij dragen het IVN een 
warm hart toe. Door de drempel laag te houden, proberen we zo veel mogelijk mensen met 
onze cursussen en activiteiten te bereiken. De samenwerking met andere natuurorganisaties, 
gemeente, waterschappen is erg belangrijk.  
IVN Laarbeek had in 2019 een ledenaantal van 243 en 36 jeugdleden. 
 
Distributie: (Coördinator Hetty Lemmens) 

Distributie van het boekje en eventuele 
andere post voor alle leden vindt plaats door 
de werkgroep.  
De boekjes worden door Editoo naar Hetty 
Lemmens gestuurd. Hetty zorgt dat de 
bezorg(st)ers in Beek en Donk, Lieshout en 
Mariahout hun boekjes ontvangen en 
verzorgt verzending naar de postadressen en 
mailabonnementen.  
In 2019 hebben de volgende mensen de 
distributie verzorgd van De Bimd: 
  
Aarle-Rixtel: Maria Krijnen, Francine Janssen 
en Hetty Lemmens 
Beek en Donk: Joke Kuijpers, Sylvia van 
Gisteren en José Vereijken 
Lieshout: Arnoud van de Kam 
Mariahout: Jan Bijnen 
  
Verspreiding naar de verdelers: Hetty 
Lemmens 
Postadressen: Hetty Lemmens 
Mailadressen: Hetty Lemmens 
 
De jeugd-IVNertjes krijgen ook een boekje en die adressen worden door de leiding 
doorgegeven aan het secretariaat. 
Tevens worden de boekjes (verlaat) en eventuele andere informatie op de website geplaatst. 
 
Interieurverzorging: (coördinator Antoinette van Bree) 

Gedurende het jaar 2019 is Antoinette na genoeg elke woensdagochtend in de Bimd geweest 
om samen met anderen het gebouw schoon te houden.  
Iedere week worden de toiletgroep en de keuken schoongemaakt. De zaal wordt gezogen en 
opgeruimd. Artikelen die ik tegenkom probeer ik zoveel mogelijk op te ruimen. 
Dit alles doe ik met veel plezier. 
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Gebruik gebouw (Coördinatie Ben van Noordwijk) 

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die in het jaar 2019 in het IVN-gebouw 
hebben plaatsgevonden. 
Toch mogen we ook nu weer concluderen dat het gebouw in ruime mate voorziet in een 
behoefte en dat, over het algemeen genomen, er redelijk goed opgeruimd wordt na gebruik 
van het gebouw.  
 
De gebouwagenda staat in het mailadres: 
debimd@ivnlaarbeek.nl. Ben van Noordwijk en Hetty Lemmens hebben een paswoord. Indien 
nodig kan men bij hen iets opvragen. 
 
Behalve aangevraagde wandelingen zijn er nog een aantal andere aangevraagde activiteiten 
geweest: 
 
1. Basiscursus: 142 personen. 
2. Contactavonden: 228 personen. 
3. kikkerconcert: 1320 personen. 
4. Boomplantdag: 162 kinderen. 
 
Deze lijst is misschien niet helemaal compleet.  
Proberen volgend jaar de gegevens preciezer te noteren en door te geven. 
 
Het totaalaantal bezoekers van de Bimd in 2019 is 3861 personen, waarvan 556 kinderen 
Dit betreft georganiseerde evenementen, werkgroepen, cursussen, en andere activiteiten. 
 
 
 
Catering: (Coördinator Antoinette van Bree)  

De boodschappen voor de catering en het verzorgen van het interieur in De Bimd wordt 
gedaan door Antoinette van Bree. 
 
Het zou wel fijn zijn als degene die iets mist of constateert dat iets op is, dit via de mail even 
laat weten zodat er op tijd boodschappen gedaan kunnen worden. Mijn mailadres is: 
acmvanbree@gmail.com. 
 
Wat betreft de catering zorgt Antoinette voor de nodige koffie, thee etc. 
Bier, wijn en frisdrank worden steeds aangevuld. 
Zijn er evenementen dan is er steeds goed contact met de evenementengroep over de inkoop. 
 
De afdracht van consumptiegelden gaat prima via de enveloppen in de brievenbus. 
Op het eind van het jaar wordt een financiëeloverzicht gemaakt van de kosten en de baten en 
afgedragen aan de penningmeester 
 
Dank voor de medewerking. Samen houden we het gezellig!! 
 
 

Onderhoud gebouw. (Coördinator Ben van 
Noordwijk) 
Werkgroep de Bimd/ onderhoud / bouw  
    
 
In de eerste maanden van 2019 zijn de voorkant 
en de kopgevels van het gebouw de Bimd grondig 
aangepakt. Aan de zijkant werd een buitentrap 
geplaatst naar de zolder en er werden nieuwe 
ramen geplaatst aan de voorkant. De 
buitenwanden werden met grote planken 

mailto:acmvanbree@gmail.com
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gepotdekseld. Hierdoor kreeg het gebouw een stoer uiterlijk en het heeft 
meteen een isolerende werking. 
 
We kregen gordijnstof van de Artex en daarmee hangen nu nieuwe gordijnen die ter plekke zijn 
genaaid door enkele vrijwilligers. 
De binnenmuren werden geschilderd. 
 
Na deze werkzaamheden bleek het geld op te zijn dus de verbouwing moest even worden 
gestopt. 
 
Eind mei is er een crowdfunding gestart die zo succesvol is geweest, dat we weer geld hadden 
om te starten met de bouw van een mindervaliden-toilet. 
Najaar 2019 is een fundering gestort voor de uitbouw. De buitenwanden zijn geplaatst en ook 
weer gepotdekseld. 
 
Plannen voor 2020: 
De mindervaliden-toilet afmaken en inrichten 
Nieuwe toegang van de hal maken 
Nieuwe ramen in de achterwand 
Uitbouw keuken/bar voorbereiden 
 
Bij een verbouwing horen vele 
nevenwerkzaamheden. Materiaal 
moet worden  
gezocht/ aangeschaft/ opgehaald. 
Electra en riolering moet worden 
aangepast en uitgebreid 
Er is een mobiele zaagmachine 
gekomen om de bomen tot 
planken te zagen. Deze planken 
die we nodig hebben voor het 
potdekselen moeten eerst 
drogen. Daarvoor is een tijdelijke 
overkapping gemaakt. 
Voor al deze werkzaamheden is een ploeg vrijwilligers elke week aan het werk. 
 
Natuurwerkgroep „DE BIMD”: (Coördinator Gerrit Post) 

 
Het afgelopen jaar is de natuurtuin weer uitgebreid met ongeveer 1 ha wat het totaal 
oppervlakte van de Natuurtuin De Bimd op ongeveer 4,5 ha brengt. Het voormalig gemeente 
parkje van Aarle-Rixtel was in 1974 aangelegd en later verkocht aan de provincie is in 2018 
terug gekocht door de gemeente Laarbeek en is ter beschikking gesteld aan het IVN Laarbeek. 
 
We hebben daar tijdens NL doet (maart 2019) het struweel langs het ommetje van 2 meter 
uitgebreid naar ongeveer 12 meter zodat er in de toekomst een aardig struweel aanwezig is 
voor diverse vogels in het gebied. Verder is het de bedoeling dit gedeelte in te richten voor de 
Patrijs. 
 
In het weiland van de Gilde zijn weer akkerranden ingezaaid en het gras 2 x gemaaid en 
afgevoerd. Het gedeelte grensende aan de oude ivn tuin wordt gefaseerd gemaaid volgens de 
sinus methode. Per maaibeurt blijft ca. 40% van de vegetatie staan en er wordt gewerkt met 
een slingerende maaipaden, zogenaamde sinuspaden. Deze variëren in ruimte en tijd. Als 
resultaat ontstaat heel veel variatie, wat uitermate gunstig is voor de biodiversiteit. Bovendien 
wordt flora- en faunagericht beheer verweven in één methode. 
Verder zijn we afgelopen jaar begonnen met het bestrijden van de Reuze berenklauw nu nog 
de Japanse duizendknoop. 
 
Ook dit jaar zijn we verder gegaan met het ontwikkelen van het voedselbos en het 
onderhouden van de vlinderweide. 
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Verder hebben we weer onderhoud gepleegd aan de hout-singels, hout-
rillen en fruit- en knotbomen. Er is weer heel veel water gegeven aan de nieuwe jonge bomen 
en struiken die we hadden aangeplant. De noodzakelijke waterput is nog niet aangelegd 
hopelijk staat deze het komend jaar wel op de planning. 
 
De veentuin geeft nog niet het gewenste resultaat en moet nog regelmatig bij gewerkt worden.  
 
Het bijenweitje krijgt ook steeds meer zijn vorm en juiste beplanting en zal hopelijk dit jaar 
uitgebreid worden met een zicht bijenstal.! Ook daar is helaas nog niet van gekomen. 
Verder hebben we ons ingezet voor de crowdfunding van 
het ivn gebouw en hebben 70 bomen ter beschikking 
gesteld waarvan er 62 geadopteerd en hebben we nog 
enkele bomen ter beschikking daar we het geld altijd wel 
kunnen gebruiken. 
Al met al hebben we met de volledige Natuurwerkgroep, 
bestaande uit 17 personen een fantastisch jaar achter de 
rug en mogen we zeker zo’n 1500 uur afschrijven aan 
onderhoud van de Natuurtuin DE BIMD, niet alleen op de 
woensdagochtenden en vrijdagmiddag maar ook op 
andere tijden werd er soms hard gewerkt in dit stukje 
Laarbeeks Landschap. 
 
De tuin is open gesteld op woensdagochtend van 08.30 - 12.00 uur en vrijdagmiddag van 13.00 
- 15.30 uur en op de 2e zaterdag van de maand van 08.30 - 12.00 uur! 
 
 

 
Contactavonden (Coördinator Jo Kuijpers) 

 

In 2019 hebben we 7 contactavonden gehad. 
De avonden werden goed bezocht, er was een groot diversiteit aan onderwerpen. 
Publicatie via Cor Peters loopt goed. 
Het wordt met name in de Mooi Laarbeker, E.D., en Traverse geplaatst. 
Verder komt het ook bij Radio Contact. 
Regelmatig is van bovengenoemde iemand aanwezig voor een interview en filmopnamen(tje) 
Dit wordt uitgezonden op Contact tv. 
 
Tips en informatie over lezingen die men in andere verenigingen bijwoont zijn natuurlijk altijd 
welkom. Ook wensen over onderwerpen zijn welkom. 
 
Er zijn ook mensen uit onze vereniging die een lezing geven. Ook deze zijn van harte welkom. 
 
Met dank aan Jo Kuijpers en Cor Peters die de publicaties hiervoor verzorgen. 
Jeanne Priems:  financiën   
Hetty Lemmens: adviezen. 
Jo Kuijpers:  contactpersoon. 
 

Datum Onderwerp Spreker Aantal 

17 jan Natuur en bouwen Koen Brand 28 

21-feb  Wereldbomen 
Ton 
Stockwielder 54 

21-mrt Spinnen Jan Kersten 24 

18-apr Zaad etende vogels Lou Megens 54 

19-sep De Steenmarter  Carlo Wijnen 35 

17-okt Slijmzwammen Ad Brouwers 33 

21-nov Wildlife Z-Afrika  Ad Brouwers  54 
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Het gemiddeld aantal bezoekers in 2019 was: 40 
Dit is lager dan in 2018. Toen lag het gemiddelde op 45 
 
Wandelingen/gidsen (coördinator Marianne de Jong) 

 

In 2019 zijn 15 publiekswandelingen en ongeveer 19 aangevraagde wandelingen/activiteiten 
gegeven (gemiddeld 30 pers).   
Helaas zijn niet alle aantallen van de leden/publiekswandelingen doorgegeven. Daardoor zijn 
de cijfers voor de leden/publiekswandelingen niet helemaal betrouwbaar. 
  
De aangevraagde wandelingen worden steeds belangrijker gevonden daar je dan een ander 
publiek bereikt als de mensen die op de publiekswandelingen afkomen.  
 

Jaar  2019 2018 2017 2016 

Gem. aantal personen per 
publiekswandeling 

28 31 27 
 

39 

Gem. aantal personen per 
aangevraagde wandeling 

37 25 29 21 
 

Gem. aantal personen per leden 
wandeling 

13 12 13 12 

Gem. aantal Geocache wandelaars 
per route (5) 

27 
 

35 
 

51 29 

 

Ledenwandelingen 

Het aantal ledenwandeling in 2019 was 7. 
Het gemiddelde aantal leden dat mee ging 
stabiliseert zich rond de 13 deelnemers. De 
doelstelling van de ledenwandelingen is om 
een keer per maand (niet in januari, juli, 
augustus en december, en sinds 2016 ook 
niet meer in mei gezien de vele vakanties in 
deze maand) een zondagmorgen een 
natuurgebied in de omgeving te bezoeken. 
Zo leren we ook de natuur in de naaste 
omgeving van Laarbeek kennen en begrijpen. 
 
De insteek is om samen van de natuur te genieten maar zeker ook om hier samen van te leren. 
Steeds worden we weer verrast door de schitterende natuur die in onze nabije omgeving 
aanwezig is. Dit levert dan ook continue enthousiaste reacties op tijdens en na de wandelingen 
Een van de reguliere gidsen bereidt de wandeling voor. Het aantal gidsen dat de wandeling 
leidt, is diverser geworden. Dit is een prima ontwikkeling. Dit jaar hebben ook gidsen van IVN 
Best ons begeleid in de Paljaart, nieuw gebied waar onlangs edelherten zijn uitgezet 
 
 
Het gebied dient maximaal 45 minuten rijden van Laarbeek te liggen. Dit betekent dat we voor 
12.00 uur weer terug kunnen zijn. Vaak drinken we na afloop gezamenlijk, overigens op 
vrijwillige basis, een kop koffie in een gelegenheid in de buurt 
 
Voor de ledenwandeling bestaat steeds meer een blijvende behoefte onder onze IVN leden. 
Voor 2020 staan er 8 leden-wandelingen gepland. Zie hiervoor ook onze IVN Laarbeek website. 
Met nadruk wijzen we erop dat deze ledenwandelingen ook erg geschikt en bedoeld zijn, 
hoewel uiteraard niet alleen, voor de belangrijke permanente educatie van onze gidsen.  
Kortom. Ga eens een keer met ons mee. 
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Aangevraagde wandelingen 

In 2019 is 19 keer een wandeling/activiteit aangevraagd met een of meer 
gidsen. 
AANGEVRAAGDE WANDELINGEN IVN LAARBEEK 2019 
 
 

 
 

DATUM WAAR WIE AANTA
L 
DEELN. 

GIDS 

  1 
 

13-02 Bimd Jeugdgemeenteraad 5 Dieny van den 
Heuvel 

  2 16-03 
 

Bimd Jeugdgemeenteraad 
insectenhotel 

12 4 begeleiders 

  3 22-03 
 

Daltonschool Daltondag : 
beestjes 

15 Dieny van den 
Heuvel 

  4 
 

14-04 Bimd Da Capo orkest 15 Dieny vd. 
Heuvel 

  5   05-04 Bimd 
 

Morees Dispuut 18 Dieny van den 
Heuvel 

  6 
 

22-04 Bimd Buitenschoolse opvang 18 
kind. 
5 volw.. 

Dieny vd. 
Heuvel 

  7 10-05 
 

Akkerranden 
inzaaien Bimd 

Jeugdgemeenteraad 15 Dieny van den 
Heuvel 

  8 22-05 
 

Bijenexursie Bimd Jeugdgemeenteraad 15 Bert L. Agnes 
F., 
Dieny vd H. 

  9 
 

22-05 Groene Long Stichting Steenbreek 40 Antoon 
Verhoeven,Ria 
v. Liempd 

10 3 t/m 9 
juni 

Fototentoonstelling  Basisscholen Laarbeek 150 4 begeleiders 
per ochtend 

11  Boomfeestdag 
 

Basisscholen Laarbeek 
7 groepen 

170 6 begeleiders 
per  ochtend 

12 22-06 Bimd Beleggings studieclub 
Het Luchtkasteel 
Helmond 

18 Koen B., Dieny 
vd H., Marleen 
V., 
Marianne S. 

13 
 

02-07 Bimd Kiko kinderkoor 40 Dieny vd. 
Heuvel 

14 
 

17-07 Bimd Kinderdagverblijf 
Koetje Boe 

? Ria Nooijen 

15 
 

30-08 Kern Aarle-Rixtel 
bomenwandeling 

Culinair Centrum A-R 25 Koen Brand, 
Gerrit Post 

16 
 

08-09 Bimd Fam. Overmars 40 Gerrit Post 

17 
 

10-10 Bimd 55+ Tennisclub 
Lieshout 

20 Gerrit Post 

18 
 

21-12 Blauwe Poort Kentalis Academie 15 Kees 
Burghouts 

19 
 

02-04-
2020 

Bimd oMase vrouwenver. 
Mariahout 

? ? 

 
 
 
Geocache wandelingen (Coordinator: Marleen Verboven) 

In 2016 is dan de laatste van de caches actief geworden voor Geo-Cache (“Speurtocht” met de 
GPS) - de bonus 
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Dit heeft geleid dat alle caches nu goed belopen. Met moet alle 4 de 
routes lopen om de 5e cache te kunnen vinden 
Deze routes zijn goed bezocht: 

Jaar  2019 2018 2017 2016 

Vogel Natuur Pad 22 35 191 34 

Aarlese Beemden 20 25 148 26 

Ommeje Oost - Mariahout 39 32 154 47 

’t Hof – Lieshout 38 59 107 24 

Bonus indien alle 4 gelopen 15 22 62 14 

 
 
De caches hebben respectivelijk het volgende aantal favo’s: 

 2019 2018 2017 2016 

Vogel Natuur Pad 32 28 23 18 

Aarlese Beemden 10 8 6 3 

Ommeje Oost - Mariahout 30 24 20 14 

’t Hof – Lieshout 18 14 11 7 

Bonus indien alle 4 gelopen 14 12 8 2 
 

 
 
Enkele reacties uit het veld: 
Op deze snikhete 29 juni samen met Anne op Pad. We willen graag geocachen, maar onderweg 
ook kijken of we leuke foto's kunnen maken zodat we kunnen spelen met instellingen als 
sluitertijd, diafragma, ISO en onthouden hoe onze camera werkt. 
Deze route uitgekozen, gegokt dat er onderweg voldoende schaduw was, maar dat we niet de 
bosjes in hoefde zodat een korte broek geen probleem is. Dit kwam gelukkig uit. Genoten van 
alle bomen, bloemen, vijvers, eenden en ganzen onderweg. Bedankt voor deze route.. 
 
Na de vier mooie en leerzame routes van IVN Laarbeek te hebben gelopen nu op zoek gegaan 
naar de Bonus Cache. Deze werd vlot gevonden. Bijgevoegd een foto van de oude beukenhaag. 
Die past mooi in de omgeving. Even verderop staat deze week een enorme feesttent welke door 
Bavaria is geplaatst. In deze tent wordt het driehonderdjarig bestaan van de inmiddels 
koninklijke bierbrouwer gevierd. IVN Laarbeek, TFTC. 
 
Mooi en educatief rondje, zelfs mede cachers uit het dorp zelf waren op deze plekjes niet 
geweest. 
 
 
Werkgroep water. (Coördinator Marcel Cox) 
 
De 
waterwerkgroep 
Laarbeek bestaat 
in 2019 uit 9 
actieve leden. In 
totaal zijn we 10 
keer op pad 
geweest om 
onderzoek te 
doen naar vissen 
en amfibieën in 
poelen en 
beken/sloten van 
Laarbeek.  
 
We zijn gestart op 30 maart 2019 en hebben het seizoen op 5 oktober afgesloten met een 
excursie in het kader van de cursus ‘natuur om je heen’. Vanuit de waterwerkgroep hebben we 
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voor deze cursus zowel in het voorjaar als in het najaar een avond verzorgd 
over water als een veldexcursie.  
 
De waarnemingen die we doen, geven we via Telmee.nl door aan RAVON (Reptielen Amfibieën 
Vissen Onderzoek Nederland). Zij houden de ontwikkelingen van vissen, reptielen en amfibieën 
in Nederland bij. Naast de werkgroep onder IVN Laarbeek zijn we ook een werkgroep onder 
RAVON.  Hierdoor krijgen we jaarlijks een budget van €500,- ter beschikking om materialen te 
vernieuwen. Daarnaast ondersteunen zij ons met advies. Dit doen we in ruil voor het aanleveren 
van ons jaarprogramma en de verzamelde gegevens. Dit jaar zijn 2 medewerkers van RAVON 
naar Laarbeek gekomen om de waterwerkgroep de fijne kneepjes van het inventariseren bij te 
brengen. Dit deden we samen met onze collega’s van IVN Bakel. Daarnaast kregen we uitleg over 
hoe we onze materialen moeten ontsmetten. Helaas is er de laatste jaren in Nederland een virus 
actief onder de amfibieën, bekend onder de naam ‘Ranavirus’. Ranavirussen zorgen onder 
andere voor zogenaamde ‘geprogrammeerde en ongeprogrammeerde celdood’. Tijdens de 
workshop is ook aandacht besteed aan hoe we onze materialen moeten besmetten om 
verspreiding van dit virus te voorkomen. Tot dit voorjaar hadden we gelukkig nog geen 
bijzonderheden aan amfibieën aangetroffen. Het kan geen toeval zijn, maar tijdens de workshop 
vonden we een verse dode alpenwatersalamander. Deze is opgestuurd voor onderzoek. Het 
resultaat heb ik nog niet binnen. Laten we hopen dat het gewoon een natuurlijke doodsoorzaak 
is en Laarbeek gevrijwaard blijft van dit vervelende virus. 
 
Maar ook na de zomer hebben we succes geboekt. Op verzoek van RAVON hebben we in de Aa 
rondom kasteel Eyckenlust onderzoek gedaan naar het voorkomen van nog zo`n bijzondere 
vissoort, de rivierdonderpad. En met succes we vingen er zelfs twee. Veel mensen denken bij het 
horen van de naam, dat dit een amfibie is, maar niets is minder waar. De rivierdonderpad is een 
kleine (tot max 13 cm) nacht actieve bodemvis. Hij eet prooien zoals vlokreeften, 
waterpissebedden, muggenlarven, kleine visjes of visseneieren. Inmiddels is de rivierdonderpad 
vrij zeldzaam en als 'kwetsbaar' opgenomen op de Rode Lijst. Vandaar dat RAVON meer zicht wil 
op de verspreiding van deze soort. Mooi dat Laarbeek nog bijdraagt aan het instandhouden van 
deze bijzondere vis. 
  
Dit jaar hebben tijdens het Kikkerconcert naast het begeleiden van de kinderen bij de poel ook 
een kraam ingericht. Hier hebben we verschillende waterdieren in levende lijven aan het publiek 
laten zien. 
 
Bijzondere waarnemingen dit jaar voor Laarbeek 
30-3 Bittervoorn Hoeveleekweg 
15-4 Grote Modderkruiper Leekbeemdweg 
16-9 Bittervoorn en Rivierdonderpad Eyckenlust 
 
 
 
Werkgroep publicaties (coördinatie Sylvia van Gisteren – de Bimd, Cor Peters 
dag/weekbladen) 
 
Sinds september 2017 bestaat de redactie van het IVN-infoblad uit 4 leden: Hilda Boer, Sylvia 
van Gisteren, Anneke en Ton op den Buijs.  
 
In 2019 zijn er 4 bladen uitgekomen. Ze worden ook digitaal beschikbaar gesteld via de 
website: https://www.ivn.nl/afdeling/laarbeek/verenigingsblad-de-bimd 
Elke periode hebben we 1 of 2 redactievergaderingen.  
Middels het ledenblad willen we de leden informeren over en betrekken bij activiteiten van de 
werkgroepen van IVN-Laarbeek.  
De redactie vindt het van belang dat zoveel mogelijk werkgroepen aan bod komen. Daarvoor is 
kopij van leden van de werkgroepen nodig. Het blad moet ook een uitstraling zijn naar de 
gemeenschap buiten IVN-Laarbeek. 
 
 

https://www.ivn.nl/afdeling/laarbeek/verenigingsblad-de-bimd
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Cor Peters coördineerde in 2019 weer de aankondigingen voor de 
publiekswandelingen en lezingen van het IVN.  
Hij kreeg hiervoor vaak input van de natuurgidsen en voor wat betreft de lezingen van Jo 
Kuijpers. De MooiLaarbeekKrant was weer het belangrijkste medium voor de publicaties, 

omdat het in elk huis van Laarbeek gratis wordt verspreid. 
Radio Kontakt bleef een belangrijke rol spelen vanwege 
de publiciteit op haar site.  
Verder werden ook aankondigingen geplaatst in Rond de 
Linde (dat in Lieshout verschijnt) en in het Eindhovens 
Dagblad. In de toekomst zal geprobeerd worden ook in de 
Traverse de aankondigingen gepubliceerd te krijgen.  
Vaak lukte het om een goede foto, gemaakt door een 
IVN-ner, bij het artikel te plaatsen. In de toekomst zal 
geprobeerd worden wat meer afwisseling te brengen in 
de foto’s.  
 
Verder verzorgt Adriënne Hurkx de berichten van het IVN 
Laarbeek op de plaatselijke facebookpagina van het IVN 
Laarbeek en ook van de regionale facebookpagina van de 
IVN’s in Zuidoost-Brabant.  
 
De afdeling Laarbeek op de website van het landelijk IVN 

wordt bijgehouden door Marleen Verboven en Zuzana Bergman.  
 
Als er nog leuke ideeen hebt, of graag een update wil op de site. Graag een mail sturen naar 
secretaris@ivnlaarbeek.nl en redactie@ivnlaarbeek.nl  
 
Voor suggesties over publiciteit staan wij altijd open. E-mail-adres: publicaties@ivnlaarbeek.nl 
 
Werkgroep de ortolaan (Coördinator Jan Koot) 

De volgende inventarisatie-werkzaamheden uitgevoerd: 

• Vogeltelling Agrarische Soorten (VAS).  De resultaten van 2019 zijn nog niet 
beschikbaar. Duidelijk is wel dat het aantal boerenlandvogels blijft afnemen. 

• Oeverzwaluwwand. Er hebben dit jaar, na drie jaar, 8 oeverzwaluwen genesteld in de 
oeverzwaluwwand op het terrein van Bavaria.   

• Gierzwaluwtelling (pastorie Beek en Donk).  De pastorie heeft 61 nieuwe 
gierzwaluwnestkasten geplaatst aan de kerk, met als doel op termijn de nestgaten in 
de pastorie  dicht te kunnen maken. Er heeft zich dit jaar één gierzwaluw genesteld in 
een nieuwe gierzwaluwkast. De resultaten van de telling in de overstek van de 
pastorie. Van de 61 nestgaten zijn er 39 dichtgemaakt, de overige 22 nestgaten zijn 
bezet. (In 2018 waren er van de 50 nestgaten, 45 bezet). 

• Huiszwaluwtelling Lieshout. In de geplaatste 3 huiszwaluwtillen zijn nog geen 
broedparen gesignaleerd. Wel is de eerste huiszwaluw in de til waargenomen. De 
telling van de huiszwaluw heeft het volgende resultaat opgeleverd: er zijn 161 
bewoonde nesten waargenomen: kom van Lieshout: 1, Deense hoek: 7, Sluisweg: 65, 
Sonseweg : 69 (allen Lieshout), Bosscheweg: 12 (Aarle Rixtel), Vonderweg-Oost: 7 
(Beek en Donk).  

• Grote gele kwikstaart.  Dit jaar zijn er meerdere broedgevallen vastgesteld in 
Laarbeek.  
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• Er zijn 3 broedgevallen van ijsvogels in Beek 
en Donk. Niet duidelijk is of ze 2 of drie keer 
hebben gebroed. 

• In de Blauwe Poort zijn in de afgelopen jaren 
meer dan 100 verschillende soorten vogels 
waargenomen.  

• MUS-telling (Meetnet Urbane Soorten). Di 
jaar hebben we niet meegedaan met deze 
landelijke telling. 

• Controle steenuilenkasten. Resultaten: van 
de 43 kasten zijn er 14 bezet en zijn er 43 
steenuiltjes uitgevlogen. 

• Controle kerkuilenkasten. Resultaten: van de 
27 kasten zijn er 5 bezet en zijn er 18 
kerkuiltjes uitgevlogen. 

• Controle torenvalkkasten. De resultaten zijn 
nog niet bekend.  

 
- Er zijn 4 vogel-publiekswandelingen geweest en 9 excursies voor eigen leden van 

VWG.  
- Er zijn onderhoudswerkzaamheden verricht aan nestkasten, vogelwanden en 

vogelnatuurpad.  
- Voorlichting en informatie aan inwoners van Laarbeek verstrekt. 
- Er zijn 7 ledenvergaderingen georganiseerd, waarbij de prioriteit is om de vogelkennis 

van onze leden te vergroten. 
 
De vogelwerkgroep telde in 2019, 30 leden. Interesse in de vogelwerkgroep? Neem dan contact 
op met Jan Koot 06-15833393. 
 
 
Werkgroep jeugd   

JAARVERSLAG JEUGD-IVN WOENSDAGMIDDAGGROEP 
De groep bestond uit 21 kinderen, waarvan 8 meisje en 13 jongens.  
De leiding bestond uit vier personen; Antoinette van Bree, Bernadette Vervoort, Wilma 
Martens , Henk van Lierop en Cees Dietvorst. 
 
Er waren 11 bijeenkomsten: 
September Paddenstoelen   de Bimd 
Oktober  Paddenstoelen   Grotel 
November  Boerderij    Fam Bouw Lieshout  
December Wintervoedering vogels de Bimd 
Januari  Diersporen    Ruweeuwsels  
Februari  Vogels      de Bimd 
Maart  Kikkerspel    de Bimd 
April  Bijen     de Bimd 
Mei    Vlindersafari    de Biezen Aarle-Rixtel 
Juni   Slecht weer programma de Bimd 
Juli   Slootje prutten   Torreven Mariahout  
 
Op het eind van het schooljaar stapte een vijftal kinderen over naar de avondgroep en 7 
kinderen bleven nog een jaartje. 
De nieuwe groep voor 2019-2020 werd aangevuld met kinderen van de wachtlijst en bestaat 
weer uit 21 kinderen. 
 
Wilma Martens 
Antoinette van Bree  
Bernadette Vervoort 
Henk van Lierop 
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Cees Dietvorst 
 
 

JAARVERSLAG JEUGD-IVN AVONDGROEP 
Voor de zomervakantie hebben Dieny, Hans en Arjan afscheid genomen van het jeugd IVN. Na 
de vakantie zijn we daarom door gegaan met Casper, Pepijn, Thijs en Jetske als leiding, waarbij 
Casper het contact met de ouders regelt en de kas bijhoudt.  
 
Eerste bijeenkomst, 12- september-2019, 
Voor de eerste bijeenkomst zijn we naar de Vlindertuin in Gemert geweest. Omdat dit de 
eerste bijeenkomst was hebben we de ouders gevraagd om de jaarlijkse bijdrage van €20,- 
euro mee te brengen wat de meeste ouders ook netjes gedaan hebben.  
Toen iedereen aanwezig was zijn we na een heldere inleiding van Jetske, wie werkzaam is bij de 
vlindertuin, de tuin ingetrokken met een speurtocht uitgewerkt op papier. Nadat ieder hiermee 
klaar was hebben we even pauze ingelast waarbij er wat gedronken is en chips gegeten welke 
we gratis hebben gekregen.  
In deze pauze hebben we gelijk een namen rondje gedaan waarbij iedereen zich moest 
voorstellen a.d.v. naam, leeftijd, woonplaats en school.  
Hierna zijn de kinderen nog even zelfstandig de vlindertuin in geweest. Tenslotte hebben we 
afgesloten  d.m.v. een aantal buitenspellen gericht op groepsgevoel, waarna de kinderen 
werden opgehaald door de ouders. 
 
Tweede bijeenkomst, 10- oktober- 2019, 
Voor de tweede bijeenkomst zijn de ouders via de mail geïnformeerd over de formulieren over 
het gebruik van beeldmateriaal. Voor de bijeenkomst zijn we naar de Brabantse kluis geweest 
waar we onder leiding van een daar werkzame boer zijn rondgeleid. De kinderen hebben een 
hele tijd met de boer mee mogen kijken hoe de koeien gevoerd en verzorgd worden. Na de 
rondleiding was het alweer tijd voor pauze en is er voor elk chocomelk of limonade gehaald. 
Na de pauze hebben we de groep mee genomen naar de Biezen om hier een rondje te 
wandelen en wat energie kwijt te raken. Ook zijn we een aantal keer gestopt om even stil te 
staan bij wat we tegenkwamen (welke nachtdieren, welke geluiden hoor ik etc). Na deze ronde 
kwamen we precies op tijd terug en konden de kinderen worden opgehaald door de ouders. 
Waarbij ook de formulieren over het gebruik van beeldmateriaal zijn afgegeven aan alle ouders 
welke gedeeltelijk direct zijn ondertekend en gedeeltelijk zijn meegenomen om de volgende 
bijeenkomst in te leveren. En daarmee was de tweede bijeenkomst ook weer afgelopen. 
 
 
Derde bijeenkomst, 14- november- 2019,  
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In november, hartje herfst, was het tijd om het over paddenstoelen te 
hebben. Via de mail is aan de kinderen gevraagd om een paddenstoel mee 
te brengen. Casper heeft verteld over de verschillende soorten paddenstoelen en hun 
eigenschappen. Na de presentatie zijn we naar buiten geweest en konden de kinderen de 
paddenstoelen met eigen ogen zien. Ondertussen werden de door de kinderen en leiding 
meegebrachte paddenstoelen binnen klaar gelegd. Deze paddenstoelen hebben we samen op 

naam gebracht met determinatieboekjes.  
 
Vierde bijeenkomst, 12- december- 2019, 
Op deze laatste bijeenkomst van het jaar was het tijd om de kennis van de kinderen te testen. 
Voorgaand aan deze bijeenkomst hebben Thijs, Casper, Pepijn en Jetske vragen gemaakt over 
de over de eerder aan bod gekomen onderwerpen, namelijk tropische vlinders, de Biezen, 
paddenstoelen en algemene vragen. De kinderen vormden groepjes van 2 of 3, en door middel 
van de drukknoppen mochten ze antwoord geven op de vragen. Voor het winnende team was 
er een pakje stroopwafels. 
 
 
Vijfde bijeenkomst, 9- januari- 2020, 
De eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar. Wij zijn met de kinderen naar de Ruweeuwsels 
geweest. Hier hebben we een tocht gelopen, waarbij onderweg verschillende spellen werden 
gespeeld waarbij de kinderen gebruik moesten maken van de zintuigen; ruiken, proeven, horen 
en voelen. De tocht eindigde bij Willem, waar Dieny ons in vermomming op stond te wachten. 
Nadat de kinderen warme chocomelk en een koekje hadden gekregen heeft Dieny nog een 
spookverhaal verteld bij het kampvuur.  
  
Werkgroep Biodiversiteit (Coördinator: Ben Swinkels) 

 
De werkgroep biodiversiteit opereert als een soort van projectorganisatie. Dit betekent dat de 
bemensing afhankelijk is van de specifieke onderwerpen. Onderwerpen die betrekking hebben 
op de biodiversiteit in Laarbeek in relatie tot initiatieven van instanties zoals gemeente, 
provincie, waterschap enz.   
Op deze wijze kan optimaal van het specialisme van onze leden gebruik worden gemaakt.   
De activiteiten van al onze werkgroepen zullen op een of andere wijze onze externe relaties en 
omgekeerd “raken”. Dit zal vooral de gemeente Laarbeek betreffen. Door middel van de 
werkgroep biodiversiteit kunnen we noodzakelijke initiatieven bundelen.  
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Vanuit haar rol van educatie en bewustwording informeerde deze 
werkgroep ook in 2019 beleidsmakers over de consequenties van hun 
beslissingen op het gebied van biodiversiteit.  
Daar het landelijk IVN naast natuureducatie ook duurzaamheid als speerpunt in haar motto 
heeft opgenomen overweegt het bestuur om het onderwerp duurzaamheid aan biodiversiteit 
voor deze werkgroep toe te voegen. Deze werkgroep vertegenwoordigt IVN Laarbeek bij extern 
overleg op dit gebied. Daar beleidsaspecten van IVN Laarbeek de werkzaamheden van deze 
werkgroep raken en andersom, dient een bestuurslid van het IVN Laarbeek lid te zijn van deze 
werkgroep.   
  
Hierbij een opsomming van onze belangrijkste activiteiten in 2019.   
  
• Vanuit de werkgroep Biodiversiteit nemen we deel aan periodiek overleg met de 2 

waterschappen in Laarbeek (beneden- en boven Aa).  
• Vanuit de werkgroep biodiversiteit vindt er een paar keer per jaar overleg plaats met het 

Laarbeeks Landschap waarbij we onze ideeën over biodiversiteit evenals natuur, milieu en 
landschap in Laarbeek toetsen.   

• Vanuit de werkgroep Biodiversiteit vindt er 4 keer per jaar overleg plaats met de 
omliggende IVN-afdelingen. In dit kader maken we deel uit van de IVN-regiovergadering 
Brabant Zuid Oost bestuurlijk overleg. In 2018 was IVN Asten-Someren voorzitter van 
onze regio. Aan de nieuwe overlegstructuur van het IVN-district Brabant in combinatie 
met de inbreng vanuit IVN Brabant naar het landelijk IVN heeft IVN Laarbeek nadrukkelijk 
invloed uitgeoefend.   

• De IVN-werkgroep biodiversiteit neemt deel aan de klankbordgroep Groen en heeft nauw 
overleg met de gemeente over diverse plannen m.b.t. het beleid voor maaien van sloten 
en bermen, bomenbeleid en diverse monitoringafspraken op het gebied van flora en 
fauna, ontwikkeling “de blauwe poort”, Entente Florale. De ideeën en voorstellen van het 
IVN Laarbeek vinden we terug in de diverse beleidsplannen en het betrekken van het IVN 
bij de uitvoering hiervan.  Helaas heeft er in 2019 geen vergadering plaats gevonden, 
ondanks de vraag vanuit IVN en Laarbeeks Landschap 

• Deelname klankbordgroep het Gulden land. 
• Meedenken met natuur inclusief bouwen 

 
In 2019 zal er een heroriëntatie plaatsvinden m.b.t. rol en toekomst van deze werkgroep. 
 
Werkgroep Planten Inventarisatie (Coordinator: Mark Smits) 

 

Algemeen: 
Iedere eerste maandagavond van de maand komen we samen in de Bimd, tenzij we die maand 
een dagexcursie hebben (meestal in het weekend). De avonden zijn bedoeld om bij te scholen, 
en te overleggen over de berminventarisaties. Een groot deel van de plantenwerkgroep is 
betrokken bij de berm-inventarisaties. 
Deze worden gecoördineerd door Bert 
Lemmens.  
 
Cursussen: 
Helaas hebben wij nog geen 
vervolgcursus op de plantencursus van 
2018 georganiseerd. Wel hebben we 
onze eigen kennis bijgespijkerd met een 
korte zeggencursus (een theorieavond 
en een excursie) geleid door Bart 
Hendrix van Ecologica. 
 

Jaarprogramma: 

• In januari zijn we begonnen met een avondje mossen determineren, geleid 
door Hetty. 
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• In februari hebben we ons vastgebeten in de 
boomknoppen, geleid door Bert. 

• Maart ging niet door vanwege carnaval. 

• In april heeft iedereen voorjaarsbloeiers meegenomen, en hebben we die 
gezamenlijk gedetermineerd. 

• In mei zijn we naar buiten gegaan, om langs de Goorloop te determineren. 
Heel leerzaam! 

• In juni hebben we onze zeggencursus gekregen, inclusief excursie. 

• In juli hebben we het veld van de schutterij achter de Bimd geïnventariseerd. 
Komt nog erg stikstofrijk over. 

• In september zijn we begonnen met het nieuwe seizoen met wat planten 
determineren en het nieuwe jaarschema op te zetten. 

• In oktober stonden weer paddenstoelen op het programma. Iedereen had een 
aantal exemplaren meegenomen en die hebben we gezamenlijk bekeken.  

• In november heeft Bert een boeiende avond verzorgd over bodems. Hij had 
een groot aantal bodemmonsters bij zich waarvan we moesten raden waar die 
vandaan kwamen.  

• In december hebben we een aantal plantenfamilies behandeld (aan de hand 
van presentaties van KNNV/IVN ten behoeve van de plantencursus die we 
twee jaar geleden hebben gegeven). 

 

Plannen voor 2020: 

In 2020 willen we verder gaan met de berminventarisaties. Verder hebben we de vraag van 
Bosgroep-Zuid gekregen of we een aantal zandpaden willen inventariseren. Dat gaan we met 
z’n allen doen. 

 
 
 
Foto werkgroep (coördinatie: Paul Colen) 

Door Ineke Groenendaal 
Datum van oprichting 29 maart 2010 
Aantal leden 20. 
 

Doelstellingen van de fotowerkgroep 
Door de natuur om ons heen in beeld te brengen willen we een bijdrage leveren aan de 
bewustwording van deze natuur voor mensen uit de lokale gemeenschap. Daarnaast willen wij 
de gemeente en andere organisaties die het beleid bepalen betreffende natuurbeheer, door 
middel van onze fotografie positief beïnvloeden. 
Fotomateriaal is beschikbaar voor al onze IVN-werkgroepen. Daarnaast kunnen en willen we 
graag een bijdrage leveren aan projecten binnen en buiten het IVN. 
Onze werkgroep bestaat uit 20 leden, dit is het maximale aantal, er is een wachtlijst. 
 

Bestuur 
Paul Colen………………………..…voorzitter/ archiefbeheerder 
Nicole van Daal……………..secretaris 
Frans van den Heuvel………….vicevoorzitter en penningmeester 
Ineke Groenendaal…………………………. tweede secretaris 
Michel Verhoeven……………….PR 
 

Activiteiten van 2019 
Er worden door de leden 10-minutenpresentaties gemaakt die tijdens de ledenavonden 
worden getoond. 
Fotopresentatie met de beamer tijdens de jaarvergadering van IVN Laarbeek. 
Expositie kikkerconcert. 
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Deze expositie wordt uitgebreid twee weken na het kikkerconcert voor 
scholieren. 
 
Expositie van foto’s van het kikkerconcert in Zonnetij. 
Leveren van foto’s en artikelen voor het IVN-blad “de Bimd”. 
 
Geen gastspreker, maar Jowan heeft een presentatie verzorgd. 
Bij de crowdfundingactie was Ineke vertegenwoordigd namens Kieknou. Er waren verschillende 
activiteiten: een Lightroomcursus, bij de vogelhut assisteren 2 leden met fotograferen van 
vogels, en eenmalig een lezing, de opbrengst van deze activiteiten was bestemd voor de 
crowdfundingactie. 
 
De derde zondag van de maand gezamenlijk fotograferen in een natuurgebied met de 
bedoeling van elkaar te leren. 
Een kwartaalthema waarbinnen gefotografeerd wordt. De beste foto wordt gekozen door de 
leden en de winnaar bepaalt de nieuwe opdracht voor het volgende kwartaal. 
 

Er is een eigen facebookpagina die beheerd wordt door 
Michel Verhoeven met doorlopend actueel nieuws van 
onze leden. 
Door een aantal enthousiaste leden van Kieknou is er 
vele zaterdagen gewerkt aan een prachtige fotohut. 
Deze is in gebruik. 
 
Overige 
Een van de leden heeft een presentatie mogen geven bij 
Lowland Photo Festival, een van de grootste foto-
evenementen van de Benelux. Verder is hij redactielid 
bij natuurfotografie.nl. Hij heeft ook de eerste prijs 
behaald bij Lowlands voor zijn portfolio. 
Verder, foto’s gepubliceerd in dag- en weekbladen en op 
internetsites door verschillende leden zoals:  
Publicaties van foto’s in het maandblad Roots en het 
blad Landschap. 
Met regelmaat foto’s van onze leden in de Mooi 
Laarbeek Krant. 

Veel leden zijn actief op instagram. 
Er zijn dit jaar weer leden met een prijswinnende foto waar we terecht trots op zijn. 
Daarnaast zijn diverse leden met een eigen weblog actief op internet. 
Een aantal leden (4) heeft een of meerdere foto’s mogen leveren voor een fotoboek: ‘de 
mooiste fotolocaties van Zuid-Nederland’. 
 
Er is een wachtlijst voor Kieknou, het aantal van maximaal 20 leden blijft gehandhaafd. 
Er wordt jaarlijks €25,00 extra contributie betaald door de leden om activiteiten en apparatuur 
te kunnen bekostigen. 
 

Maandelijkse bijeenkomsten 
Iedere laatste maandag van de maand is er een ledenbijeenkomst. 
De avond wordt hoofdzakelijk door eigen leden ingevuld. 
Hierbij worden de lopende zaken besproken, trainingen/workshops gegeven. 
Verder worden de 3 maandelijks ingezonden foto’s van de leden op een positieve manier 
beoordeeld en besproken zodat iedereen er wat van kan leren. 
Elke derde zondag van de maand is er een foto-ochtend met het doel van elkaar te leren en 
nieuwe natuurgebieden te ontdekken. Dit jaar is er een verslag gemaakt van deze foto-
ochtend, en worden de foto’s van die ochtend bekeken en van commentaar voorzien. 
Er is een nieuwe activiteit op de ledenavond, de rubriek ‘ foto’s met een verhaal’.      Er worden 
foto’s getoond waar de andere leden iets van kunnen leren op gebied van fototechniek, een 
leerzaam verhaal over de natuur, of een aparte gebeurtenis die je wilt delen. 
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Plan van activiteiten 

• Deelnemen aan kikkerconcert met expositie.  

• Aansluitend twee weken exposite voor schooljeugd, dit eventueel uitbreiden met 
uitnodiging vootr KBO-leden. 

• Expositie bij zonnetij. 

• Het leveren van foto’s en artikelen voor het blad “de Bimd”. 

• Dit jaar een gastspreker.  

• De derde zondag van de maand een gezamenlijke foto-ochtend om van elkaar te leren 
Iedere maand drie foto’s inleveren, en elk kwartaal de themafoto. 

• Iedere maand een deel van een fotobewerkingsprogramma doornemen om zo de 
kennis op dit gebied te vergroten. 

• In 2020 bestaat Kieknou 10 jaar. 
 
 

 
Bomenschouw Werkgroep (coördinatie: Koen Brand*) 

2019 is het eerste volle jaar dat de bomenwerkgroep weer actief is 
 
De bomenwerkgroep komt bij elkaar op 
de vierde donderdag van de maand. 
De werkgroep bestaat eind 2019 uit 14 
leden, waarvan er twee alleen actief zijn 
bij inventarisaties voor de groene kaart.  
 
Activiteiten: 

• Een jaarlijks terugkerende 
activiteit van de 
bomenwerkgroep is de 
herinventarisatie van een deel 
van waardevolle bomen op de 
groene kaart van Laarbeek. 

• Wij willen ook bijzondere bomen, zoals bijvoorbeeld herdenkingsbomen, opnemen op 
de groene kaart. 

• In 2019 is de bomenwandeling Aarle-Rixtel verschenen. Deze wandeling ligt bij de 
verschillende VVV informatiepunten. 

• Er is een aanzet gemaakt voor een bomenwandeling in Beek en Donk 

• Tot de zomervakantie van 2020 ligt er een programma voor de werkgroep 

• Twee keer per jaar is er een overleg met bomenwerkgroepen van verschillende 
afdelingen in ZO-Brabant om met elkaar uit te wisselen wat voor activiteiten we 
hebben. 

• In samenwerking met IVN Geldrop is Koen begonnen met het voorbereiden van een 
bomencursus voor beginners (4 avonden en excursie) 

 
Vleermuis Werkgroep (coördinatie: Ben van Noordwijk) 

De vleermuisgroep heeft weinig meldingen gekregen 
 
activiteiten 

basiscursus maart    4* 5 man 
nacht vd vleermuis augustus 30 bezoekers 
basis cursus  oktober   24 man centraal  

 
 
plannen 2020 

• nacht vd vleermuis 

• nacht leden wandeling vleermuizen 
. 
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Cursus Werkgroep (coördinatie: Annette Brand) 

Voorjaar 2019 hebben we voor de eerste keer een basiscursus verzorgd en hiervoor hadden 
zich 20 cursisten aangemeld. 
We wilden een laagdrempelige cursus geven met per avond 1 onderwerp verdeeld over 4 
tafels. De cursisten moesten daarbij steeds van tafel wisselen voor een andere docent met een 
ander deel van het onderwerp.  
De cursisten waren erg enthousiast over de cursus en hebben daarna een evaluatieformulier 
ingevuld. 
 
In het najaar hebben we een tweede cursus verzorgd. 
Ook deze cursus hebben we kunnen geven dank zij de hulp van enkele vrijwilligers die ieder 
een onderwerp aan een lestafel verzorgden. 
We hadden de evaluatie van de eerste cursus ter harte genomen en de lestijd veranderd van 
25 min naar 30 min en van 4 tafels per avond naar 3 tafels. 
Evenals bij de voorjaarscursus waren de cursisten weer zo geïnteresseerd dat ze het moeilijk 
vonden om steeds te wisselen van tafel. 
 
Inmiddels bestaat de cursuswerkgroep uit Klaas Althuizen, Sylvia v Gisteren en Annette Brand. 
We zijn heel blij met de hulp van de leden die een tafelonderwerp willen verzorgen. De 
meesten hebben geen of weinig ervaring in het lesgeven. Maar ze pakken toch de uitdaging op 
om hun kennis te delen. En de cursisten hangen aan hun lippen. 
 
We zijn ons aan het bezinnen op een vervolg van de basiscursus. Het plan is om het eerste 
deel, de basis, te verzorgen in het najaar 2020 en het vervolg, dus het tweede deel in het 
voorjaar van 2021. 
 
Daarnaast is er het plan om in voorjaar 2020 te starten met een vlindercursus in samenwerking 
met Ecologica en de vlinderstichting. 
Deze cursus zal bestaan uit 6 lessen, 2 veldexcursies en enkele veldinventarisaties en we hopen 
op 15-20 cursisten. Het doel van deze cursus is om mensen op te leiden die in het veld de 
vlinders willen monitoren. 
 
Verder hebben we bij de planten- en vogelwerkgroep geïnformeerd naar cursuswensen om 
daarmee een planning te kunnen maken voor de komende jaren zodat we een soort 

cursusagenda krijgen. 
 
 
Evenementenwerkgroep. (Coördinatie: Sylvia van Gisteren) 

 

De werkgroep bestaat uit de volgende leden: 
Dieny vd Heuvel, Ben van Noordwijk, Marianne de Jong, Gerrit Post, Adrie Beekmans en Sylvia 
van Gisteren. 
 
4 evenementen voor publiek georganiseerd: 
NL Doet, Kikkerconcert, nacht van de nacht en de nationale natuurwerkdag. 
 
Zonder de vele vrijwilligers die actief zijn tijdens de activiteiten zouden wij dit niet kunnen 
organiseren, vooral tijdens het grootste evenement, het kikkerconcert. Naar schatting rond de 
50 vrijwilligers maakten dit prachtige natuurfeestje tot een jaarlijks succes. 
Naast de gebruikelijke activiteiten hebben we dit jaar ook 2 sponsoracties georganiseerd, met 
hulp van een paar extra vrijwilligers. De Jan Linders actie was een groot succes, de uitkomst van 
de specsavers actie is nog niet bekend. De opbrengst is voor de verbouwing van het gebouw. 
 
Voor 2020 staan dezelfde evenementen op de planning. 
 
 
Terugblik Wensen 2019 
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• Gebouw renovatie-wanden 
• Verdere ontwikkeling cursus werkgroep 

• De cursus werkgroep heeft zich niet in aantal leden vergroot. Maar heeft het 
wel mogelijk gemaakt om samen met IVN leden 2x een basis cursus te 
organiseren. 

• Werkgroep sponsoring 
• Een echte werkgroep is er niet van 

de grond gekomen. Wel een zeer 
succesvolle crowdfunding actie. 
Met dank aan iedereen die daar 
aan bij heeft gedragen. 

• Coördinatie Bermen inventarisatie 
• Nog steeds geen gevonden. 

• Nieuwe bestuursleden 
• Annette heeft stage gelopen en 

stelt zich in 2020 verkiesbaar als 
bestuurslid. 

• Er is een nieuwe penningmeester gevonden 
• Een voorzitten wordt nog gezocht. Er worden hier en daar mensen benadert, 

maar er is nog geen concrete kandidaat. 
• PIN automaat 

• Adrie heeft voor zijn zaak een PIN apparaat aangeschaft. Deze kunnen we 
,door het account om te hangen naar het IVN, gebruiken. 

 
 

Wensen 2020 

• Gebouw renovatie-wanden, invalide toilet en keuken 
• Werkgroep sponsoring 
• Coördinatie Bermen inventarisatie 
• Nieuwe voorzitter 
• Natuurbeleidsgroep Werkgroep 
• Meer samenwerken met IVNs in regio  

 
 

Vooruitblik 2020 

 Vlindercursus 
 Bomencursus 
 Basiscursus 
 KikkerConcert  
 Natuurwerkdag  
 Nacht voor de Nacht. 
 En nog veel meer leuke dingen. 
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AAN ALLE VRIJWILLIGERS 
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Financieel Overzicht + begroting 2019 
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