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Welkom nieuwe leden
 
Er hebben zich nieuw leden aangemeld:
Coby Ruiter
Dickbierweg 45, 5731 CM  Mierlo
Bertus van Waardenburg
Diamantring 142, 5629 GT Eindhoven
Dehlia Willemsen
De Bergen 130,  5706 RZ  Helmond

Wij heten hen van harte welkom in onze
vereniging!

  In memoriam Kees Ruiter

 
 
         * 2 augustus 1939   † 16 januari 2014
 
Het bericht dat Kees in het ziekenhuis was opge
nomen en daar na enkele dagen overleed kwam
bij ons hard aan. Allereerst is het een groot gemis
voor Coby en de kinderen, we wensen hen veel
sterkte toe om zonder Kees hun toekomst verder
in te vullen.    
Voor ons IVN is het ook een groot verlies, dat
bleek bij de crematie, waarbij velen van ons aan
wezig waren om afscheid van Kees te nemen.
Vanaf  zijn lidmaatschap in 1997 is Kees actief ge
weest. Na een korte onderbreking, zo’n drie jaar
geleden toen hij herstelde van een hersenbloeding,
was hij tot op het laatst van zijn leven hoofdre
dacteur van ons blad “De Inktzwam” en coördi
nator van de tuingroep. Kees was heel betrokken
bij alles wat het IVN organiseerde. Zelf nam hij
ook veel verantwoordelijke taken op zich. De ge
meente vroeg in 1998 om een inventarisatie van
houtopstand in Mierlo, Kees deed mee. Hij was
bestuurlid en secretaris en in die functie bezocht
hij ook de regiovergaderingen van Zuid Oost Bra
bant. Hij nam het initiatief tot de werkgroep na
tuurbeheer. Toen zijn bestuurlijke termijn erop
zat, was de tuin zijn grootste speerpunt. Veel tijd
heeft hij gestoken in ontwerp en realisatie van het
insectenproject, het insectenhotel, kwam je in de
tuin dan zag je Kees metselen aan de muur. IVN

Nuenen zocht een plek voor het zeldzame trosgil
dekruid, dat is toen in de Mierlose IVN tuin over
geplant en is aangeslagen. Samen met de mensen
van werkgroep Tuinbeheer heeft hij de laatste
jaren veel aanpassingen in de tuin gerealiseerd. In
de werkgroep “De Mierlose Zwarte” heeft hij ker
sen geënt, geplant, bezorgd en gepromoot. Zo is
hij toen ook betrokken geraakt bij de verenigin
genmarkt die jaarlijks in het centrum plaats vond,
hij vervoerde het IVN materiaal naar en van de
kraam en vertegenwoordigde daar samen met an
dere IVN-ers het IVN.  Het Brabants Landschap
organiseerde op eerste zaterdag van november de
natuurwerkdag, Kees nam het initiatief om dat
ook in Mierlo te laten plaatsvinden. De gebiedjes
Molenven en De Meer zijn en zullen in de toe
komst, naast wat de gemeente doet, goed bij het
werk van de vrijwilligers gedijen. Het groene hart
van Kees ligt niet alleen in de natuur buiten, maar
ook bij de informatie naar anderen toe, meerdere
keren per jaar deed hij zondagsdienst. Hij was
ook bij de werkgroep lezingen actief om mensen
met interessante verhalen naar ons Klokhuis te
halen. Een digitale-foto-clubje werd opgestart,
later fotowerkgroep genoemd. Ook hier zette hij
zich in om b.v. samen picasa onder de knie te krij
gen en een foto-expositie te organiseren over onze
tuin in alle jaargetijden. Deze werkgroep is mis
schien wel de aanleiding geweest dat hij “De Inkt
zwam” ging samenstellen in digitale vorm en
zorgde hij dat die elk seizoen uitkwam. Kees had
zoals de rouwkaart zegt nog veel plannen, ook
voor de lente inktzwam had hij al artikelen klaar
liggen.
Velen van ons IVN herinneren zich Kees in een
van de genoemde activiteiten. Anderen herinneren
zich  hem van de ledendagen, op zondag 5 januari
2014 was hij nog bij de nieuwjaarswandeling. IVN
Mierlo waardeert al het werk wat Kees heeft ge
daan en zal dit op een goede manier voortzetten.
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Van de voorzitter
Je zou het op het moment dat ik dit schrijf niet
zeggen, half februari hadden we al lentetempera
turen, maar de lente is pas officieel begonnen als
dit nummer van de Inktzwam verschijnt.
Natuurlijk kan er intussen best nog een aanvalle

tje van Koning Winter hebben plaatsgevonden,
het lijkt er echter op dat er écht wat aan de hand
is met ons klimaat. In ieder geval zijn op veel
plaatsen de weersomstandigheden heftiger gewor
den. Overstromingen op de Britse eilanden, dood
gevroren kaaimannen in Florida, extreme hitte in
Australië. Heftige stormen en zwaardere regenval
op tal van andere plaatsen, we zullen er mee moe
ten leren leven.
Bevoorrecht als we zijn als bewoners van een wel
varend deel van de wereld, zal het ons nog wel
lukken om als menselijke soort te overleven, er
zijn echter delen van de wereld waar dat minder
vanzelfsprekend is.
Wat voor de mens geldt, geldt evenzeer voor onze
dierlijke en plantaardige medebewoners van deze
aarde. We zien al verschuivingen in vogelpopula
ties en hun trekgedrag en komen steeds vaker
planten tegen die we voorheen alleen op vakantie
in zuidelijker streken aantroffen. Terwijl wij ons
zorgen maken over klimaatverandering, passen
plant en dier zich “gewoon”aan! Even de evolutie
in een hogere versnelling en de natuur weet zich,
zij het soms in wat andere vorm of kleur te hand
haven. Sommige soorten zullen we gaan missen,
andere zullen echter hun plaats innemen en de cy
clus van het leven op aarde draait door. Zo blij
ven we ons verwonderen over de natuurkrachten
en al het moois dat die voortbrengen.
Dat alle leven echter eindig is werd weer eens pijn
lijk duidelijk toen ons het bericht bereikte van het
plotselinge overlijden van Kees Ruiter. Elders in
dit blad wordt daar uitvoeriger bij stilgestaan, iets
wat Kees als prominent en langdurig lid van onze
vereniging beslist verdiend heeft. Het besef dat het
leven eindig is, geeft ons eens te méér aanleiding
om ervan te genieten zolang het kan. Niet zorge
loos maar met respect voor al wat groeit en bloeit
en ons zeker ook deze lente weer vreugde zal
schenken.
Blij en opgelucht ben ik omdat Toon Romonesco
en Frans van Bijsterveld zich spontaan bereid
hebben verklaard om de redactiekar van de Inkt
zwam te gaan trekken. Zij gaan begin maart op
cursus bij uitgeverij/drukker Editoo en zullen al
vast meelopen met Peter Sprengers, onder wiens
verantwoordelijkheid het huidige nummer tot
stand is gekomen. Fijn dat Peter ons met het len
tenummer uit de brand heeft geholpen! Zo kun
nen we met een geruster hart de jaarlijkse algeme
ne ledenvergadering tegemoet zien, waarop ik
velen van u hoop te treffen.
 
Jan IJspaard
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ALGEMENE LEDENVERGADERING /  JAARVERGADERING
 
Het bestuur van IVN Mierlo nodigt hierbij alle leden en donateurs uit tot het bijwonen van de Alge
mene Ledenvergadering op dinsdag 8 april aanvang 20.00 uur in ’t Klokhuis.
 
                    Agenda
1.     Opening met koffie/thee
2.    Notulen Alg. Ledenverg. 9 april 2013*
3.    Jaarverslagen bestuur en werkgroepen
4.    Verslag kascommissie
5.    Financieel verslag 2013**
6.    Begroting 2014**
7.    Benoeming kascommissie
8.    Bestuurssamenstelling***
9.    In het zonnetje….
10. Rondrvraag
11. Sluiting van de vergadering
 
 Tijd voor een drankje met…..   
Bernadette Soemers en Toon van den Eijnden verrassen ons met een fotolezing. 
 
*Punt 2 De notulen van de algemene ledenvergadering zijn gepubliceerd in de Inktzwam van zomer
2013
** Punt 5 en 6 De financiële stukken liggen voor de aanvang van de vergadering ter inzage in ’t Klok
huis.
***Punt 8 Zij die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie, kunnen zich tot 5 april melden
bij de secretaris van IVN Mierlo.                              
 

Jaarverslag 2013 - Het bestuur
Bestuurssamenstelling
Vanaf de algemene ledenvergadering 10-4-2013
vormen Jan IJspaard, Jos Kempkes en Riky Ro
monesco het bestuur. Gelukkig sluit in de loop
van het jaar Henk v.d. Linden aan. Op
20-11-2013 houden we een extra ledenvergadering
en stemt de vergadering er mee in dat per
1-1-2014 Jan IJspaard onze voorzitter en Henk v.
d. Linden onze penningmeester worden.
 
Leden
Totaal aantal leden/donateurs per 31-12-2013 is
114. In 2013 zijn 2 afmeldingen en 10 nieuwe aan
meldingen geweest.
 
Coordinatoren van de verschillende werkgroepen:
Lezingen: Leny v.d. Coevering en Toon
Romonesco
Mierlose Zwarte: Theo van de Broek
Natuurfotografie: Piet van Vilsteren
Public Relations: Leny van de Coevering en Riky
Romonesco
Redactie Inktzwam: Kees Ruiter

Scholenwerk: Maria Knoops
Tentoonstellingen: Annie Kooijmans en Jose
Zandhuis
Tuin: Kees Ruiter
Vlinderwerkgroep: Annie Kooijmans
Vogelwerkgroep: Martien Vorstenbosch
Wandelingen/excursies: Annie Kooijmans
Website: Leny van de Coevering (achter de scher
men Loes en Frans van Bijsterveld)
Workshops/rondjes natuur (maandagochtendpro
gramma): Annie Kooijmans en Jose Zandhuis
 
Activiteiten bestuur
In 2013 heeft het bestuur 11 keer vergaderd. Het
bestuur heeft vier keer vergaderd met de vertegen
woordigers uit de werkgroepen in het Plannings-
en Coordinatieoverleg. Twee keer aanwezig ge
weest bij het regio-overleg IVN Zuid Oost Bra
bant.
Op 16 maart meegedaan met de landelijke actie
van het Oranjefonds, NL Doet. Vooral onze eigen
vrijwilligers zijn druk in de weer geweest voor ons
zitje bij het water. Op 26 mei heeft Jos met zijn

5



IVN MIERLO

Jaarverslag 2013 -  
Fotowerkgroep
 
In het afgelopen jaar hebben we veel aandacht ge
schonken aan de tentoonstelling over de Stra
brechtse Heide. De fotowerkgroep heeft een jaar
lang maandelijks de heide bezocht en de seizoenen
vastgelegd. De fotoselectie werd gedaan door de
tentoonstellingscommissie.
Op zondag 2 juni 2013 werd de tentoonstelling De
Strabrechtse Heide geopend in het I.V.N vereni
gingsgebouw het Klokhuis in Mierlo. De expositie
was daar tot eind oktober te bezichtigen. Daarna
heeft de expositie een tweede leven gekregen in bi
bliotheek Dommeldal, vestiging Mierlo.
De fotowerkgroep komt 2 maal per maand bij el
kaar.  Op de praktijkochtend gaan we gezamen
lijk buiten in de natuur foto's maken  en een keer
per maand wordt er vergaderd en worden de fo
to's besproken.
Greet van Lieshout, Maria Knoops en Piet van
Vilsteren hebben de fotowerkgroep verlaten i.v.m.
andere bezigheden. Piet was voorzitter van de fo
towerkgroep.  Piet, nogmaals bedankt wat je voor
deze werkgroep hebt gedaan.
De fotowerkgroep bestaat uit de volgende actieve
leden: Toon van den Eijnden , Jan Kuilman, Olga
Lammers , Liesbeth Ploeg en Bernadette Soemers.
Olga en Liesbeth zijn lid geworden in september
2013.
Toon van den Eijnden is voor het I.V.N. het aan
spreekpunt van de fotowerkgroep  en bezoekt na
mens de werkgroep de planningsvergaderingen.
Nu werken we aan een nieuwe fototentoonstelling
in 2015 met als thema het Eindhovens kanaal. In
het gebied van de Goorloop in Helmond tot de
Heikrekelsebrug bij Geldrop worden de seizoenen
gevolgd en met de camera vastgelegd.
 
Toon van den Eijnden

medewerkers een mooie dag georganiseerd voor
de vrijwilligers van ons IVN, de eerste keer met
leden uit allerlei werkgroepen en ondersteunende
werkzaamheden samen als dank je wel. De lande
lijke natuurwerkdag met een nieuwe coördinator,
Cees van Dril, op 2 november trok veel kinderen
en volwassenen naar “De Meer”. Laat in het jaar,
23 november, tijd voor het leden/gezinsuitstapje.
De middag vond dit jaar in ons Klokhuis plaats
met een inspirerend verhaal en leuke quiz van
Rini Kerstens.                                       
’t Klokhuis is op veel zondagmiddagen open ge

weest. Door het jaar heen zijn ook veel schoolkin
deren door onze poort gekomen. De Inktzwam is
vier keer verschenen met wetenswaardigheden en
ervaringen van onze leden. Er zijn veel activiteiten
ondernomen door onze leden, zie daarvoor de
jaarverslagen in deze inktzwam. Iedereen die in
welke vorm ook in 2013 bijgedragen heeft er weer
een mooi groen jaar van te maken, hartelijk dank.
 

Jaarverslag 2013 - Lezingen
 
Op 1 januari 2013 hebben Leny en ik de werk
zaamheden van Piet v. Vilsteren overgenomen
wat betreft het organiseren van lezingen. Piet had
al lange tijd aangegeven na vele jaren, eerst samen
met Kees Ruiter en de laatste jaren alleen, om hier
mee te willen stoppen.
We hebben samen met Piet overlegd, de gegevens
doorgenomen en zijn aan de slag gegaan. We wil
den in eerste instantie een 3 tal lezingen organise
ren voor het eerste half jaar. Hiervoor hebben we
3 lezingengevers benaderd, t.w. Frans v. Veghel
over de natuur in Lierop, Rini Kerstens, alom bij
ons bekend, met ”Kleuren om te overleven”, en
Cor Speek met natuurfilms over Spanje. Het werk
viel best mee zodat we de 2e helft van het jaar nog
3 lezingen organiseerden. We hebben Sjaak Smits
uitgenodigd voor een lezing over de Strabrechtse
heide, vervolgens ”de Slechtvalk” met Peter v.
Geneijgen en als laatste een diapresentatie over ”
de Schotse Hooglanden” door Ari Martinali.
Voor de lezing over de slechtvalk was zo’n over
donderende belangstelling, meer dan 70 mensen,
dat we in overleg met het bestuur hebben beslo
ten, i.v.m. onze beperkte ruimte, om bezoekers
zich voortaan te laten aanmelden..We gaan op het
ingeslagen pad samen verder en proberen een zo
gevarieerd mogelijk lezingen aanbod te organise
ren. Zijn er nog mensen die tips hebben over inte
ressante lezingen of over lezingengevers, dan hou
den wij ons aanbevolen.
 
Werkgroep lezingen
Leny van de Coevering en Toon Romonesco
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Jaarverslag 2013 -
Tentoonstellingen
 
 
Het is zo langzamerhand een vast gegeven dat de
tentoonstellingsgroep in de maanden maart t/m
mei de leerlingen van de basisscholen in Mierlo
(en soms Mierlohout) een tentoonstelling aanbie
den. Samen met de schoolgidsen en begeleiders,
door de school bijeengebracht, hebben de leerlin
gen in 2013 kunnen zien wat kleur voor flora en
fauna doet. Hoe kleur tot stand komt en hoe be
langrijk kleur is om te overleven. Voor deze ten
toonstelling “Kleur” wordt ook het groot en klein
publiek op de zondagmiddagen in ons Klokhuis
uitgenodigd.
 In de maanden daarna was er een grandioze foto
tentoonstelling, gemaakt door de fotowerkgroep,
over de Strabrechtse Heide te zien. Diverse the
ma’s , de seizoenen en ook het herstel van de grote
heidebrand komen aan bod.
Een nog groter publiek heeft van de heidetentoon
stelling kunnen genieten want hij heeft een tweede
leven mogen hebben in het kader van de tentoon
stelling over duurzaamheid in de Mierlose biblio
theek.

Jaarverslag 2013 -
Vogelwerkgroep
                                                                                               
Het jaar zijn we gestart met een vogelcursus
samen met IVN Geldrop die naar volle tevreden
heid (van de cursisten) is verlopen.
Het jaar dat er voor de 25 ste keer een broedvo
gelinventarisatie plaats vond op de Strabrechtse
Heide en Beuven.
De vogelwerkgroep van ons IVN heeft dit jaar
voor de 15 de keer mee gedaan.
Na de brand van 2010 vinden nu diverse werk
zaamheden plaats om de heide natter te maken.
Als deze werkzaamheden achter de rug zijn zal het
ongeveer 2 à 3 jaar duren voordat alles weer con
stant zal blijven.
Naast die inventarisatie heeft de vogelwerkgroep
meegewerkt aan een punt telling in km hok 5731
voor het SOVON na de punt telling werken we
vanaf 2013 ook mee aan de Atlas telling voor het
SOVON waarna er na een paar jaar een atlas uit
word gegeven over het aantal broedvogels in Ne
derland.
De slechtvalken op de toren hebben hun best ook
weer gedaan door twee jongen op te voeden.
Als vogelwerkgroep denk je meestal aan het aan
tal jongen vogels of broedgevallen maar er gaan
er vogels dood of overlijden hetzij door diverse si
tuaties.
Vandaar dat we onze medewerking hebben ver
leend aan de vraag door IVN Helmond om de ge
luidswal langs het spoor in Brandevoort stickers
te plakken om te voorkomen dat de vogels er
tegen aan zullen vliegen.
In het totaal zijn er over een lengte van een paar

Jaarverslag 2013 -
Tuinwerkgroep
 
Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van de
normale onderhoudswerkzaamheden aan de tuin:
onkruid uit de borders verwijderen, gras maaien,
blad verzamelen en opruimen, snoeien, etc.
Daarnaast heeft de tuinwerkgroep in het kader
van “NL doet” een plateau aangelegd, daarop een
bank geplaatst en achter dit plateau een wilg ge
plant. Vanaf deze bank heeft men een mooi uit
zicht op de vijver en als de wilg wat groter is zit
men daar lekker in de schaduw.
Een tweede project was het aanleggen van een re
genafvoer van twee hemelwaterafvoerbuizen van
het dak van het Klokhuis en het aansluiten daar
van op de bestaande afvoer naar de vijver. Door
deze extra natuurlijke watervoorziening hoeft de
vijver hopelijk niet meer zo vaak met leidingwater
te worden bijgevuld.
In november heeft de tuinwerkgroep onder de be
zielende leiding van Cees van Dril deelgenomen

aan de Natuurwerkdag; in  natuurgebied “ de
Meer” op de grens van Mierlo en Geldrop zijn
vliegdennen verwijderd en een aantal gemarkeer
de bomen omgezaagd. Voor 2014 staat een twee
de gedeelte van dit perceel weer op het program
ma om op te schonen. Een woord van dank aan
het adres van de dames die de catering verzorgd
hebben is hier wel op zijn plaats; die was voortref
felijk.
Helaas hebben we 16 januari 2014 onze “voor
man” Kees Ruiter verloren, jarenlang de stuwen
de kracht van de tuinwerkgroep. Het zal moeilijk
zijn deze lege plek op te vullen. We hebben Cees
van Dril bereid gevonden de komende tijd als “
voorman” te gaan fungeren.
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Jaarverslag 2013 - Mierlose
Zwarte
In 2013 hebben we weer aan een aantal mensen
kersenbomen kunnen afleveren. In 2013 waren dit
12 leikersen en 14 halfstambomen. Hierbij komt
het totaal op 902 kersenbomen die we vanaf 1995
afgeleverd hebben. Ongeveer de helft daarvan is
in Mierlo aangeplant.
Voor 2013 hadden we minder bomen als gevolg
van het slechte voorjaar van 2012, waarbij er in
maart nog een zware vorstperiode was. Hierdoor
is het enten van een groot aantal bomen mislukt.
Om dit probleem in de toekomst te voorkomen
hebben we nu 150 nieuwe enten binnen staan en
gaan ze pas eind maart naar buiten.
Door de grote belangstelling voor de folder ``Ker
senbloesemroute Mierlose Zwarte``  zijn we nu al
toe aan een 2e druk. Er is een nieuwe kersenbloe
semroute uitgezet mede omdat de kersenboom bij
de Almhütte is verdwenen. De route gaat nu ook
over de Kasteelweg en Sanghorst (zie ook pagina
9). De route van 16 km gaat langs de vele bloeien
de kersenbomen die Mierlo rijk is. De route is in
de bloesemperiode al veel gefietst maar ook ge
wandeld.   Theo van den Broek

 kilometer daarom aan weerszijde stickers geplakt.
De stickers zijn niet altijd zichtbaar omdat ze van
UV folie zijn gemaakt, vogels zien de UV stickers
wel maar de mens niet.
 

 
Via dit verslag wil ik alle mensen die hebben mee
gewerkt aan het project van harte danken voor de
fijne samenwerking en hoop dat het in het voor
deel is van de vogels.
 
Namens Vogelwerkgroep
Martien Vorstenbosch

Vernieuwde Kersenbloesemroute
Mierlose Zwarte !
Begin april komen de Mierlose zwarte kersenbo
men weer in bloei en dan is het weer genieten van
deze prachtige witte bloesems. In 2012 heeft de
werkgroep “De Mierlose Zwarte” van het IVN
Mierlo een fietstocht uitgezet om te genieten van
de kersenbloesem. Dit bleek een groot succes te
zijn en daarom zijn we nu al toe aan de 2e editie.
De fietstocht is vernieuwd en gaat nu ook door de
Kasteelweg en Sanghorst. De route van 16 km
gaat langs de vele bloeiende kersenbomen die
Mierlo rijk is.
Op maandag 7 april a.s. om 19.00 uur start de
Kersenbloesemroute voor fietsers onder leiding
van het IVN vanaf `t Klokhuis aan de Goorsedijk
nr 1 in Mierlo. Wie wil, kan aansluiten. Wie op
eigen gelegenheid gaat, kan bij het IVN of de Ge
meente gratis de folder met routebeschrijving krij
gen. Deze is ook te vinden op www.ivnmierlo.nl
Naast de fietstocht zet de werkgroep Mierlose
Zwarte zich ook in om de kersensoort te behou
den. Daarom is de werkgroep sinds 1995 bezig
deze zwarte kers te kweken. Mede daarom is het
aantal van deze bomen de laatste jaren aanzienlijk
toegenomen. Een verse kers uit eigen tuin, lekker
der kan het haast niet. Het is niet alleen een verrij
king van de tuin, maar draagt ook bij aan het be
houd van deze typische Mierlose kers en haar tra
dities.
Mocht u belangstelling hebben voor de leve
ring (in november 2014) van een Mierlose Zwarte
leikers of hoger geënte Mierlose Zwarte kersen
boom, dan kunt u deze bestellen  via www.ivn
mierlo.nl of via Theo van den Broek tel.
0492-661329.

J.v.d. Linden  Kerkstraat 19a Mierlo  tel. 661234

Jules Bloemenhuis
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Plattegrond van vernieuwde kersenbloesemrouteroute

Bloeiende kersenboomgaard
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VALS SPEL
‘Mag ik?’vroeg het mannetje.
‘Oké’ antwoordde het vrouwtje.
‘Als je nu eens even stil staat?’ zei het mannetje: ‘
Dan is het in een wip gebeurd'. 
 ‘Moet je dáár nou zo’n ophef over maken?’ vroeg
het vrouwtje één seconde later.
Ze draaide zich om en zag hem nog net
wegvliegen met een ander.
Ze scharrelde wat rond onder de heg toen een
nieuwe minnaar zich fluitend aandiende.
‘Ik ben je man meidje’ zong hij. ‘Sorry, geen
interesse’ flirtte zij.
‘Maar beter dan mij krijg je ze niet’ fluisterde hij.
‘Dat zeggen alle heggenmussenheren’ lonkte zij.
‘Je weet niet wat je mist’ kweelde hij. ‘Laat me
raden, superzaad zeker?’ plaagde zij.
‘Superieure kwaliteit meid, ontwikkelt om te pres
teren! Gerijpt op bramenhout én
100% biologisch!’ zong hij uit volle borst.
‘En als toegift help ik je mee met het
grootbrengen van de jongen!’
‘Kijk’ tjilpte zij trouwlustig: ‘Nu komen we
ergens! Waar wachten we nog op? Hup hup jonge
man, praatjes vullen geen gaatjes.’

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Laat me dan eerst proberen die tweede keus
zwemmertjes van mijn voorganger uit je achter
deurtje te verwijderen meidje.’
‘Tot morgen?’ floot hij drie seconden later.
‘U bent een heer’ piepte ze terug:’U groet
tenminste nog. Tot morgen.’
Enkele dagen later zit ze op de eieren.
 
Dit is het moment waar ik op gewacht heb.
Een tijdje geleden ben ik teruggekomen uit
Zuidoost-Afrika, een reis van duizenden
kilometers.

Tijdens mijn herstel van een dijk van een jetlag
heb ik aandachtig het overspelige seksleven van
mijn uitverkoren slachtoffers bestudeerd.
Met slechts één doel voor ogen; ik wil mijn ei
kwijt en wel vandaag!
Ik heb een heleboel talenten maar het
moederschap hoort daar niet bij en daarom zoek
ik met spoed pleegouders voor het ei dat ik nu al
zo’n kleine 24 uur in mijn buik aan het voorver
warmen ben.
Om in het gastgezin te overleven heeft mijn koter
een voorsprong nodig en die bezorg ik hem door
mijn ei zo lang mogelijk vast te houden. Door het
voorbroeden komt het een paar dagen eerder uit
dan de eieren van de concurrentie en dat is van
cruciaal belang. Eenmaal uitgekomen, knikkert
mijn kind met een enorme krachtinspanning zijn
rivalen het nest uit zodat hij of zij alleen alle aan
dacht en verzorging krijgt.

Aangezien
pleegouders zich niet
vrijwillig melden voor
deze ondankbare
taak overtuig ik ze 
met mijn sperweract.
Nou ja, mijn partner
helpt  een handje. Hij

speelt de hoofdrol in dit drama. Vandaag heb ik
geluk want de heggenmussen tuinen er met volle
overtuiging in en zitten mijn partner achterna
alsof hij een echte
roofvogel is.

 
Uit een artikel van Willy van Strien:
een angstaanjagende outfit
 
Ze moesten eens weten wat ik intussen uitvreet, 
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of liever gezegd, wat ik opvreet.
Zo gauw moeders weg is sla ik mijn slag en pik
een van haar eieren uit het nest. Haar eitje wordt
mijn ontbijtje. Vervolgens drop ik dat van mij tus
sen die van haar en voilà, missie
volbracht!
Kijk, zo doen wij koekoeken dat. Eerlijkheidshal
ve moet ik er wel bij zeggen
dat ieder van ons een voorkeur heeft voor haar
eigen waardvogel.
Een achternicht van mij, die in het Sang kam
peert, kiest voor de karekiet.
‘Een vogel van stand’ verkondigt ze aan iedereen
die het maar horen wil. Ze gaat er groot op dat
haar ei zo sprekend op dat van hen lijkt. Com
pleet met spikkels en al. Alsof ze die vlekken
zelf inkleurt. Die grootdoenerij is de reden dat ik
liever alleen terug vlieg naar Afrika.
Ik moet er niet aan denken dat ik de hele reis haar
gezwets aan moet horen, dank je de koekoek.
Persoonlijk pak ik het zaakje heel anders aan.
Mijn strategie is even simpel als doeltreffend.
Ik kijk, luister en wacht, dagen lang als het nodig
is.
Kijk, het zit namelijk zo. Tussen die heftig vrijen
de heggenmussen zitten er altijd wel een paar die
luidkeels verkondigen dat ze superzaad hebben. “
Superzaad”  is het toverwoord, dan kom ik in
actie.
Men vindt mij een profiteur, een parasiet, een luie
vogel, een moordenaar zelfs.
Maar welbeschouwd doe ik mijn slachtoffers een
groot plezier door ze mijn uit de kluiten gewassen
ei toe te vertrouwen.
Zeg nu zelf, is er iets mooiers op de wereld dan
een zielsgelukkige heggenmussenman, die met
open mond naar zijn vermeende prestatie staart
en luidkeels jubelt:

 
 ‘Meidje, kijk nou eens wat een juweel van een ei!
Wauw! Ik zei het toch al! Ik heb SUPERZAAD!!!'
 
 

Geheid dat ze mijn ei
accepteren!  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Lia van Heugten

Vrijwilligersdag 2014
 
Evenals vorig jaar wordt er ook dit jaar een vrij
willigersdag georganiseerd, maar niet op
zondag 25 mei zoals eerder aangekondigd, maar
wel op:
 
                      Z o n d a g   1   j u n i
 
Alle actieve vrijwilligers van IVN Mierlo worden
hiervoor t.z.t. persoonlijk uitgenodigd. Dit ter
waardering en beloning van hun inzet en verdien
ste voor en namens IVN Mierlo bij de diverse
werkgroepen.
De werkgroep “vrijwilligersdag” hoopt dat weer
velen van U zich zullen aanmelden om deel te
nemen aan een gezellige en onderling actieve
(mid)dag. Zelfs voor de inwendige mens zal goed
gezorgd worden!
 
De officiële uitnodiging zal in de loop van de
maand april bezorgd worden bij de betreffende
IVN leden. Mocht U echter als actieve vrijwilliger
niet langer meer kunnen wachten om zich aan te
melden, dan kan dat nu al  door een e-mail te stu
ren naar : joskempkes43@hotmail.com
 
N.a.v. de spontane reacties van vorig jaar ver
wachten we dit jaar nog meer enthousiaste deelne
mers.
 
Namens werkgroep “vrijwilligersdag”
Piet van Vilsteren, Toon van den Eijnden en Jos
Kempkes
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Dwergspitsmuizen komen in een groot deel van
Europa vooral in begroeide terreinen voor. Het
Dwergspitsmuizen niet zoveel uit of die gebieden
droog of juist nat zijn. Voorwaarde is dar er een
ruime bladlaag ligt waar voldoende voedsel in zit.
De rietveldjes langs de randen van Lytse Griene
en andere eilandjes in het merengebied zijn, met
een flink pak oud riet en grassen, dan ook een
goede leefomgeving voor Dwergspitsmuizen.
Dwergspitsmuizen zijn in hoofdzaak alleen leven
de dieren (solitair) met een eigen territorium. In
de paartijd worden de mannetjes minder territori
aal en gaan ze op zoek naar de vrouwtjes. De
mannetjes zorgen niet voor de jongen dat laten ze
over aan de vrouwtjes. Na de paring worden de
jonge Dwergspitsmuisje na ongeveer 22 dagen ge
boren. Hoewel het bijna niet voor te stellen is
krijgt dit kleine zoogdier, die zwanger wel onge
veer 7 gram zal wegen 4 tot 7 jongen. Die jongen
wegen, als ze worden geboren, ongeveer 0,25
gram. In Grootte is een Dwergspitmuis ongeveer
te vergelijken met een walnoot en daar passen dan
ook de 4 tot 7 jonkies bij in. Echt minimuisjes
dus. De jonge Dwergspitsmuizen groeien redelijk
snel op en na dik drie weken zogen bij de moeder
moeten ze zelf insecten zoeken.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dwerg

spitsmuizen worden 13 tot 16 maanden oud. Dat
betekent dat de 'jonge' muisjes die nu worden ge
vangen overwinteren, en volgend jaar aan het
voortplantingsproces deelnemen. Dat betekent
ook dat de oude muisjes die vorig jaar zijn gebo
ren deze winter niet zullen overleven. Op de ei
landjes zaten ook andere muizen. Zo werden er
Noordse woelmuizen, Dwergmuizen, Rosse woel
muizen, Veldmuizen, Bosspitsmuizen en een bos
muis gevangen.
 
Ad Dankers
 

Dwergspitsmuis
 
 
In de eerste week van oktober achter de muisjes aan
geweest. Op de Lytse Griene, in één van de vallen
een toch wel bijzonder muisje: de Dwergspitsmuis.
Die vallen zijn livetraps, de muisjes lopen naar bin
nen en de deur valt achter hun dicht.
 
 

 
Om de muisjes in leven te houden wordt er naast
hooi voor een warm plekje ook voedsel ingestopt.
Er zij drie verschillende groepen muizen. Woel
muizen, spitsmuizen en ware muizen (planten
etende-,  vleesetende-  en alles etende muizen). Er
zit dus in de valletjes, naast hooi, dus ook voor
elk wat wils. Pindakaas met havermout, wortel
appel en voor de vleesetende muizen worden er
meelwormen in gedaan.
De Dwergspitsmuis (Dwergspitsmuis Sorex minu
tus of in het Fries Lytse pipermûs. De naam pi
permûs komt van het hoge piepende geluid dat
spitsmuizen maken) is het kleinste zoogdier van
Nederland, alhoewel je dat op de foto niet zou
zeggen. Het dier is tussen de 4,5 en 6,4 centimeter
groot, en weegt tussen de 2,5 en7,5 gram. Opval
lend is de lange staart die bijna net zo lang als zijn
lijfje is (70 tot 80 % van de lichaamslengte).
Zijn 'grote' broer de Bosspitsmuis graaft naar
voedsel maar dat doet een Dwergspitsmuis niet.
Die vangt zijn prooien tussen bladafval. Daar
vangt hij kevers, spinnen, pissebedden en wat er
ook maar meer te vangen is. Per dag hebben spits
muizen ongeveer hun eigen gewicht aan voedsel
nodig> Er moet dus flink worden gevangen. Ze
gaan niet in winterslaap dus ook in de winter
moeten ze ongeveer hun lichaamsgewicht aan
voedsel vangen om in leven te blijven.
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DE STEEN
 
Ik heb een steen verlegd
in een rivier op Aarde.
Het water gaat er anders overheen.
De stroom van een rivier
hou je niet tegen.
Het water vindt er altijd een weg omheen.
 
Misschien eens gevuld door sneeuw en regen
neemt de rivier mijn kiezel met zich mee;
om hem dan glad en rondgesleten
te laten rusten in de luwte van de zee.
 
Ik heb een steen verlegd
in een rivier op Aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde het bewijs van mijn bestaan,
omdat door het verleggen
van die ene steen
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.
 
Bram Vermeulen

TUINKRUIDEN
Lavendel

 

Lavendel is een plant die zo bekend is dat zowel
haar kleur als haar geur kenmerken zijn waarop
eenieder kan terugvallen.
Echte lavendel is een vertakt, maar compact door
levend struikje dat 60 cm hoog kan worden.
De blaadjes zijn grijsgroen en de bloemen zijn la
vendelblauw.
Lavendel is gemakkelijk te drogen. De etherische
olie van de lavendel heeft een kalmerend effect op
de psyche.
Lavendel is een goede insectenbestrijder; de geur
houdt muggen en mijten op een afstand.
 
José Latjes.
 

DIEREN IN DE DIERENTUIN
DE BEER
 
Er bestaan acht soorten beren.
De ijsbeer is vooral een vlees- en viseter.
De pandabeer eet alleen bamboetwijgen.
De andere soorten zijn alleseters.
Beren zijn over het algemeen groot met stevige,
korte ledematen en kleine staartjes.
Pasgeboren beertjes zijn zeer klein (tot 700 gram),
onbehaard en hulpeloos.
Vroeger geloofde men dat berenwelpen als een
vormeloze klomp geboren werden en door de
moeder in de juiste vorm werden gelikt.
Vandaar de uitdrukking "ongelikte beer".
 
José Latjes.
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Zoogdieren... Hoezo?
"Zoogdieren... Hoezo?" is de naam van de ten
toonstelling die nu in ’t Klokhuis  is. Speciaal
voor de groep 6 kinderen van de basisschool die
een ochtend met woord, beeld en spel met dit on
derwerp in actie zijn. De kinderen en hun begelei
ders komen op een veilige en milieuvriendelijke
manier naar ons toe.
 

Het zoogdierenproject spreekt ons allen erg aan,
we komen ze immers dagelijks tegen…..want
mensen zijn ook zoogdieren! Veel gezinnen heb
ben een hond, kat, konijn of cavia in huis. Er zijn
5 posten die ieder een deelonderwerp behandelen.
Informatie op de borden komt terug in werkbla
den en spellen. De onderwerpen zijn: Van wolf tot
hond, Eten zoals je gebekt bent, Jonkies, Nacht
brakers (vleermuizen)en Opzij.. opzij…
opzij.. Onze schoolgidsen en de hulpouders van
de Mierlose basisscholen zijn erg enthousiast over
dit scholenproject.
 

 
Ook enthousiast of nieuwsgierig geworden kom
op een zondagmiddag eens binnengelopen en
breng kinderen en/of kleinkinderen mee.
Scholenwerkgroep
 

Boomfeestdag
Op 12 maart was de jaarlijkse boomfeestdag voor
kinderen samen met de gemeente en IVN Mierlo.

 

Er is dit jaar door de gemeente gekozen om een
beukenhaag te planten ter hoogte van de brand
weerkazerne bij de nieuw te bouwen school in Lu
chen. Op een werkelijk prachtige dag, volop zon,
ongeveer 17 graden Celsius, was dit jaar de open
bare school ’t Schrijverke aan de beurt om de
schoppen ter hand te nemen. Namens het IVN
waren Maria Knoops en Nicole de Bruijn degene
die samen met mensen van de gemeentelijke
plantsoenendienst en kwekerij Tini Sleegers deze
ochtend in goede banen hebben geleid. Om “
groen” te promoveren konden de bewoners van
fase 2 van Luchen een heester of boom komen uit
zoeken. Na een openingswoord van wethouder
Wim Vissers, een woordje van Maria Knoops na
mens IVN Mierlo over een diertje de meikever of
“de mulder” die graag in beukenheggen leeft, gaf
Tini Sleegers de kinderen aanwijzingen hoe er ge
plant moet worden. Er waren ongeveer 300 strui
ken te planten. Na het startsein was er een run op
de aanwezige schoppen, de meeste kinderen lieten
zien hoe hiermee gewerkt moet worden. In nog
geen uur tijd waren alle struiken geplant en kon
iedereen bij de catering van John Smits ( Mona
Lisa) een glaasje drinken en een koek nuttigen.
Het was weer een geslaagde boomfeestdag waar
bij de inbreng van ons IVN erg gewaardeerd
wordt.
 
Toon Romonesco
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Lezing over India
 
Door Twan Gremmen, woensdag 26 febr. jl.
 
Zo’n 30 personen komen naar de lezing over
India, na China het drukst bevolkte land ter we
reld.
Twan reisde in 1987 naar Noord India, in 2008
naar het Zuiden en in 2011 naar Midden India.
Het land is van Noord naar Zuid 3100 km. lang
en 2800 km. breed.
Het land kent verscheidene klimaatzones , van
een gematigd klimaat in het Noorden  tot een tro
pisch klimaat in het Zuiden.
In sommige gebieden is het extreem droog en
vochtig. Er wordt dan ook veel regenwater opge
vangen om droge periodes te overbruggen. In
Darjeeling, in het noorden van India, hebben de
Britten tijdens de koloniale overheersing thee
plantages aangelegd. De stad New Delhi is ook
door de Britten gesticht.  De Indiërs zijn erg geïn
teresseerd in astrologie. Je ziet in India dan ook
veel observatoria met zonnewijzers voor het waar
nemen van planeten.  In Sanchi werd het eerste
Boeddhistische heiligdom gebouwd.

 

 
We zien mooie beelden van het Praalgraf van Tas
mahal, rotssteden van 20.000 jaar oud en van
Bhopal, het stadje waar in 1984 een gifstof ont
snapte uit een chemische fabriek waarbij duizen
den doden vielen .Ook prachtige Perzische tuinen
en reizende veeboeren met hun dromedarissen.
Deze veeboeren zijn niet erg geliefd, ze worden
ook wel zigeuners genoemd. In de tempels worden
veel bloemen geofferd voor de goden en op de ri
vieren worden vuuroffers gebracht. Goa  was een
Portugese handelspost waar veel kloosters en ker
ken gebouwd werden door de Jezuïeten.

In de droge tijd verliezen de bomen hun bladeren
 waardoor je veel  verdorde landschappen ziet. In
de koloniale tijd waren  Kovalam  in het Zuiden
voor de Britten en Koch voor de Nederlanders 
belangrijke handelsposten.
We hebben door de presentatie  van Twan Grem
men een goede indruk gekregen van India, een
land met vele gezichten dat zeker een bezoek
waard is.
 
Leny van de Coevering

10 april: lezing over vlinders
 
Door  Wout Heijkamp
 

Donderdag 10 april lezing over vlinders door
Wout Heijkamp. Wout is lid van IVN Geldrop en
bij ons actief in de vlindertelgroep “De kleine IJs
vogelvlinder”. Hij maakt bij het tellen ook mooie
foto’s. Hij weet eitjes, rupsjes en natuurlijk ook de
vlinder zelf vast te leggen. Bij zijn verhaal over
vlinders in het algemeen en speciaal de vlinders uit
het telgebied van Sang en Goorkens zullen mooie
plaatjes te zien zijn.
 
 

 
Lezingenwerkgroep Leny en Toon
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Nieuwjaarswandeling

 
Sinds het samengaan van Mierlo en Geldrop in
één gemeente gaan IVN Mierlo en IVN Geldrop
samen een wandeling maken. Om en om zorgen ze
voor de organisatie. Mierlo was op 5-1-2014 aan
de beurt. De grote wandeling bracht ons richting
Eindhovens kanaal en ecologische natuurverbin
ding Brandevoort. De korte route, om toch ook
even de benen te strekken, ging over de Goorse
dijk, Sebastiaanweg en door de Uilenwijk. Routes
zijn voorbereid door Riky en Toon. Terwijl de
wandelaars buiten genoten waren in ’t Klokhuis
dames bezig om te zorgen dat iedereen een lekker
bordje erwtensoep kon eten. De gezellige bijeen
komst van de twee IVN’s werd afgesloten met een
woordje van onze nieuwe voorzitter Jan IJspaard
en het proosten met glühwein.
 
Riky Romonesco

Ringvaart Sang
 
Tijdens de Nieuwjaarswandeling vertelde ik over
de vernielde paden op de Strabrechtse Heide.
Daarop vertelde onze voorzitter dat het bij ’t

Sang precies hetzelfde was door de aanleg van de
nieuwe ‘ringvaart’, die het water in ’t Sang hoger
moet houden dan in het omringende gebied, en
water daaruit buiten ’t Sang moet houden. Dat
maakte mij nieuwsgierig, dus klom ik maandag
maar weer eens op de fiets om ’t Sang te gaan ver
kennen.
En het kost heel weinig moeite om die ‘ringvaart’
te vinden. Als je het Voortje afrijdt zie je onmid
dellijk bij het begin van ’t Sang de kruising. Het
pad linksaf, dat naar de Sanghorst leidt, was er
nog en leek aanvankelijk nog goed te berijden.
Maar dat blijft niet zo. Ongeveer halverwege zijn
een paar stukken waar fietsen op een normale
fiets vrijwel onmogelijk is. Er was zelfs een paadje
door de weilanden ontstaan waar fietsers een al
ternatieve route hadden gevonden.
Aan die nieuwe ‘ringvaart’ is trouwens weinig te
zien. Voorlopig is het gewoon een brede sloot met
recht afgeschuinde zijkanten waar nog niets op
groeit. Pas als je de asfaltweg bereikt, die daar
‘Sang’ heet, wordt het wat interessanter. Hij
maakt een paar rechte hoeken en precies daar is er
een mooie spar overheen gevallen. Hij vervolgt

zijn weg langs de asfaltweg tot de hoek waar Sang
overgaat in Sanghorst. Daar gaat hij weer rechts
af en verder door boerenland zodat het onmoge
lijk wordt om hem fietsend te volgen.
Dus ben ik maar weer terug gereden zoals ik ge
komen was in de hoop dat ik de ‘ringvaart’ wel
weer aan de andere kant terug zou vinden. Maar
dat is niet gelukt. Blijkbaar is hij aan die kant nog
niet klaar.
Later heb ik op de website van de gemeente een
kaartje gevonden met de titel “Maatregelen Sang-
Goorkens” maar het is niet gemakkelijk om daar
uit af te leiden hoe de nieuwe ringvaart zal lopen.
En zelfs of er wel gesproken kan worden van een
ringvaart.
Misschien een idee voor een toekomstige lezing? 
Kees Ruiter
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Oproep tot het aanleveren van
kopij
 
Fijn dat de Inktzwam die je nu net gelezen hebt,
op de geplande tijd is uitgekomen. Dankzij de
inzet van Peter Sprengers en kopijaandragers is
dit gelukt, waarvoor hartelijk dank. Samen kun
nen we ervoor zorgen dat de volgende nummers
o.l.v. Frans van Bijsterveld en Toon Romonesco
goed en mooi gevuld worden. Wanneer er een
IVN-activiteit is geweest, geef dan meteen verslag
en foto door aan de redactie. Is er iets te plannen,
geef dit ook meteen door. Ook interessante na
tuurbelevenissen zijn welkom en worden graag ge
lezen. Kruip achter de computer tussen nu en juni
en stuur naar de Inktzwam: redactie@ivnmierlo.nl
Het bestuur

Het Brabants Landschap
 
Donderdag 27 maart 2014 om 20.00 uur lezing
van bioloog Rini Kerstens bij IVN Mierlo. In
deze lezing wordt een poging gedaan een over
zicht te geven van de ontstaansgeschiedenis van
het Brabants landschap. Het Brabants landschap
kent een lange en zeer tumultueuze geschiedenis.
Natuurkrachten van ijs, water en wind vormden
het landschap mede. De mens voegde er elemen
ten aan toe, de mens deed er ook zeker afbreuk
aan. Het proces resulteerde uiteindelijk in een heel
gevarieerd landschap. Beelden van nu illustreren
dat rijke beeld van Brabant.
Mogelijk draagt wat achtergrondkennis bij om
het Brabantse landschap nog intenser te beleven.
Zeker reikt het verleden ons ingrediënten aan die
uitgangspunt kunnen zijn bij het behoud en be
heer van de mooie elementen die we nog over heb
ben en die het waard zijn om te koesteren.
Voor het bijwonen van de lezing vragen we voor
niet-leden €1,50, dit is inclusief koffie/thee. Infor
matie zie de website:www.ivnmierlo.nl
Aanmelding voor deze lezing is gewenst via le
nyvdc@onsbrabantnet.nl of tel.0492-432424

Wat je niet ziet in "DE NIEUWE
WILDERNIS"

 
Ook gezien, die nieu
we natuurfilm “De
Nieuwe Wildernis”?
Iedereen die hem ge
zien heeft is er laai

end enthousiast over. De makers van de film tra
den vol trots op in bijna elk opinie programma
zoals Paul & Witteman e.d. Inderdaad het zijn
prachtig geschoten plaatjes van de Oostvaarders
plassen. Volgens velen een stukje ongerepte na
tuur zonder inmenging van de mens. De natuur
kan zo ongestoord haar gang gaan. 
De film geeft een totaal geromantiseerd beeld.
Maar klopt dit beeld dat ons voorgehouden
wordt wel?
Van het voorjaar, de zomer en de herfst kan ik
mij dat nog indenken maar de beelden van de
winter overtreffen alles. Begeleid door prachtige
muziek en een prettige stem gaan enkele dieren
dood. De werkelijkheid is anders, veel gruwelij
ker.
Door het ontbreken van natuurlijke vijanden ,
zoals de wolf bijvoorbeeld, kunnen kuddes grote
grazers ongebreideld uitbreiden. Ze worden zelfs
zo enorm groot dat voor deze grazers in februari
al het voedsel op is. Pas in april groeit er weer iets.
In deze paar maanden gaan er circa 1200 edelher
ten, circa 300 Konikpaarden en circa 300
Heckrunderen door uitputting en verhongering
dood. De dieren kunnen geen kant op omdat het
reservaat is omheind met grote hekken. Ze zijn
veroordeeld tot de gruwelijke hongerdood.
Hoezo geen menselijk ingrijpen? De natuur kan
inderdaad zijn gang gaan in het door mensen (die
niet zouden ingrijpen) bepaalde afgezette stukje
grond. Deze massale sterfte door honger wordt
niet vertoond in de film en dat mis ik wel. De film
geeft een te mooi gekleurd beeld van de werkelijk
heid.
 

 
 
 
 
 
 

 
een totaal kaalgevreten landschap

 Hans van Hout, IVN Helmond
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IVN MIERLO

• rolstoeltouringcars

• dagtochten

groepsreizen •

zakelijk vervoer •

Wilhelminastraat 78 I 5731 ER Mierlo I T: 0492-662260 I F: 0492-664333 I info@bergerhoftours.nl

www.bergerhoftours.nl I www.cabrioletbus.com

1 

 

 

Aandacht voor topkwaliteit... elke dag opnieuw!

Kerkstraat 30,  MIERLO, T  0492 66 19 17   
www.jennyvanderputten.echtebakker.nl

Jenny van der Putten
De Echte Bakker
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IVN MIERLO

DIERENSPECIAALZAAK
 

      " BENNIE "
 

Margrietstraat  126,  tel.:  666086
 

Voor al uw dierenvoeding en dierbenodigdheden.
 
 

Prelaat Brantenstraat 6, Mierlo
Tel: 0492 - 661289
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Alle activiteiten vinden plaats in of vertrekken bij het IVN verenigingsgebouw 't Klokhuis
Goorsedijk 1, 5731 PC Mierlo.
Voor het bijwonen van lezingen vragen wij van niet-leden € 1,50 inclusief koffie/thee.

Komende publieksactiviteiten
zondagen  14.00 - 16.00 uur 't Klokhuis open

     april en mei Tentoonstelling "Zoogdieren... Hoezo?"

     juni Tentoonstelling "Vogels"

ma   7 april   9.30 - 11.00 uur Rondje natuur: Knoppen herkennen

ma   7 april  19.00 uur Fietstocht kersenbloesemroute

do 10 april  20.00 uur Lezing: Vlinders door Wout Heykamp

ma 14 april   9.30 - 12.00 uur Wandelen: Schoutse vennen

ma 28 april   9.30 - 11.00 uur Rondje natuur: Hoe komen we aan onze tulpen?

ma 12 mei   9.30 - 12.00 uur Wandelen: Moorsel

zo 18 mei 10.00 - 13.00 uur Wandeling / excursie: Moorsel

ma 19 mei   9.30 - 11.00 uur Rondje natuur: Aanval- en verdedigingswapens

ma 26 mei   9.30 - 12.00 uur Insectentuin: De Plaetse Heeze

ma   2 juni   9.30 - 11.00 uur Workshop: Waterbeestjes

zo 15 juni 10.00 - 13.00 uur Wandeling / excursie: Coovelsbos

ma 16 juni  9.30 - 11.00 uur Rondje natuur: Voedselketens

vr 20 juni 21.30 - 23.30 uur Excursie: Nachtzwaluw

ma 23 juni  9.30 - 11.00 uur Rondje natuur: Reptielen

ma 30 juni  9.30 - 11.00 uur Inventarisatie flora en fauna IVN tuin


