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Bestuurszaken
Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de Corona epidemie. 
Vanaf maart 2020 hebben zowat alle activiteiten stilgelegen. De verslagen van 
de afzonderlijke werkgroepen spreken boekdelen. Gevolg was dat we aan-
zienlijk minder bezoekers hadden in 2020 dan in 2019: ruim 1.100 tegen meer 
dan 6.000 het jaar ervoor. 

Een neveneffect was wel, dat veel mensen de natuur (opnieuw) hebben 
gevonden. Het was druk en bij tijd en wijle te druk in de natuurgebieden. Het 
toont wel aan, dat de natuur belangrijk is als rustpunt en baken in onzekere 
tijden. Voor ons als IVN is het een uitdaging om de nieuwe bezoekers wegwijs 
te maken in de natuur.

Als bestuur zijn we het afgelopen jaar druk geweest met de voorbereiding van 
ons jubileumjaar. We hebben een uitgebreid programma gemaakt, met voor 
de meeste activiteiten een alternatief, wanneer Corona roet in het eten gooit. 
Hou de website en de nieuwsbrief hiervoor in de gaten.

Het aantal leden is ook afgelopen jaar weer gegroeid. Op 1 januari 2021 had-
den we 231 leden waarvan 48 jeugdleden.

Het bestuurlijk regio-overleg heeft in 2020 twee keer plaatsgevonden met IVN 
Helmond als gastheer. In juni in het IVN-gebouw te Asten met als onderwerp: 
de landelijke overgang naar één IVN waarmee een betere samenwerking tus-
sen de beroeps- en vrijwilligersorganisatie wordt nagestreefd. Op 16 septem-
ber bij IVN Helmond stond het landelijk cursusbeleid op de agenda stond. 
Marit de Koning was aanwezig. Hij is sinds enige tijd aanspreekpunt Cursus-
huis bij het Landelijk Bestuur.

In 2020 zijn er 9 bestuursvergaderingen geweest.

Belangrijke bestuursbesluiten in 2020
- Landelijk IVN beleid voor vertrouwenspersoon wordt overgenomen. (Tineke 

Christophersen wordt de vertrouwenspersoon voor IVN Geldrop): 
- Plonie besluit nog een extra jaar secretaris te blijven vanwege het lastige 

coronajaar.
- Annick Missotten stopt met ondersteuning van het bestuur vanwege privé-

drukte (nieuw huis, nieuwe baan en een zoontje)
- Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo mag voor een vastgestelde huurprijs in 

de Paardenstal vergaderen.
- Besluit om gesprekken aan te gaan met andere natuurorganisaties, zoals bij-

voorbeeld: Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Bosgroep Zuid ed. Maar 
ook de heemkunde  vereniging en Milieudefensie.

- Het bestuur heeft de heer Wim Crooijmans voorgedragen als erelid. In de 
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eerstvolgende ALV van 2021 kan hij benoemd worden.
- Besluit om mee te werken aan het aan te leggen voedselbos in de Kasteel-

tuin.

En verder was er speciale aandacht voor de communicatie: 
In het najaar van 2020 is er een inventarisatie gemaakt van wie wat doet op 
het gebied van communicatie en welke knelpunten en verbeterpunten er zijn. 

Daarna is er een online vergadering geweest waar iedereen zijn/haar werk-
zaamheden nog eens kon toelichten. Het ontbreken van coördinatie, samen-
hang en onderlinge afstemming werden duidelijk als knelpunt ervaren. Maar 
ook het ontbreken van een centraal archief werd als een gemis gezien.

Op basis van deze inbreng is er een voorstel gemaakt hoe we de verschillende 
communicatiemiddelen beter op elkaar kunnen afstemmen.

Gezien het belang van de website is afgesproken daar in eerste instantie aan-
dacht aan te besteden en verbeteringen door te voeren. De rest volgt later. 
Over de organisatievorm zijn nog geen definitieve besluiten genomen.

Financieel overzicht 2020
Voor onze vereniging zijn de contributies en subsidie van gemeente de be-
langrijkste bronnen van inkomsten. Daarnaast ontvangen we onder andere 
ook bijdrages voor deelname aan cursussen, donaties (bijv. de klomp bij de 
inloopavonden) en verkoop via onze “winkel”. 

Daarnaast zijn er altijd vaste kosten voor huisvesting (huur en gas/water/licht) 
en vereist het organiseren van activiteiten en het uitnodigen van sprekers ook 
de nodige kosten. Verder maakt het bestuur wat onkosten voor de vereniging.

Vanwege Corona konden een aantal cursussen, lezingen en andere activitei-
ten niet doorgaan, waardoor bepaalde inkomsten minder waren dan voor-
zien. Daarentegen waren ook een aantal variabele uitgaven voor de werk-
groepen minder. Uiteindelijk resulteerde het boekjaar 2020 met een positief 
saldo.

Goed nieuws in 2020 was de verlenging van de subsidie van de gemeente. We 
hebben weer voor drie jaar een toezegging. Daarnaast hebben we voor het 
jubileum een eenmalige subsidie gekregen. 

Afgelopen jaren hebben we kunnen sparen voor de jubileumactiviteiten in 
2021 en de geplande aanschaf van nieuwe audio/visuele apparatuur.

De onafhankelijke kascommissie voor boekjaar 2020, die de administratie 
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controleert namens de leden, bestaat uit Kirsten Limburg en Rob Michels. 

Marc Moors

Landelijke enquête meerjaren visie IVN: resultaten IVN Geldrop
In september/oktober 2020 hebben alle leden van IVN een online vragenlijst 
gekregen om mee te denken over de meerjaren visie 2021-2025 van IVN. 
Van IVN Geldrop hebben 83 leden deze vragenlijst ingevuld (= 35 % van alle 
leden). Dit is een hoog percentage als je het vergelijkt met het landelijk per-
centage van nog geen 20%. 

De uitkomsten geven een beeld van in hoeverre leden betrokken en tevreden 
zijn, welke behoefte ze hebben, maar ook welke kansen er liggen. 

Bij de kernvraag in hoeverre leden zich betrokken voelen bij het IVN scoort 
IVN Geldrop een 6 (iets meer dan landelijk met 5.9). 

Bij nadere analyse blijkt dat 56% zich voldoende of zeer betrokken voelt en 
een minderheid niet (44%).

Van alle leden die de vragenlijst hebben ingevuld geeft 30% een score voor 
betrokkenheid van 8, 9, of 10 en dat is hoog. Daar mogen we trots op zijn.
We hebben dus veel zeer betrokken leden en hiervan is 87% ook nog heel 
tevreden.

Toch is er werk aan de winkel. Hoe krijgen we die leden die zich nu niet echt 
betrokken voelen toch betrokken?

Meerdere suggesties zijn genoemd zoals: persoonlijke benadering, excur-
sies dicht bij huis, betere informatie wat IVN doet en hoe ze omgaat met het 
thema duurzaamheid en stikstof problematiek. IVN zou zichtbaarheid moeten 
vergroten, meer duidelijkheid geven over wat ‘vrijwilliger’ inhoudt, inzet dur-
ven vragen van mensen en meer gebruik moeten maken van Sociale media. 
Waardevolle suggesties om komende jaren mee aan de slag te gaan.

Sterkte analyse IVN Geldrop
In de interviews voor het Jubileumboekje zijn de coördinatoren van de werk-
groepen en contactpersonen natuurgebieden gevraagd sterktes te benoemen 
van hun eigen werkgroep en van het IVN-Geldrop in algemeenheid. Wat direct 
opvalt is het enthousiasme, gedrevenheid en passie voor de natuur. Er is veel 
respect voor elkaar, onderling vertrouwen en bereidheid tot samenwerking. 
De inzet, houding en het gedrag van de leden is dan ook een echte sterkte 
van het IVN Geldrop, die gekoesterd moet worden. 
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Maar er zijn ook punten van zorg: 
De externe communicatie is versnipperd en coordinatie en onderlinge af-
stemming van Website, Nieuwsbrief, persberichten en Sociale media is niet 
optimaal. Een centraal archief ontbreekt. Verder blijft ook de aanwas van 
jongere leden (30 en 40-plussers) achter. 

Enkele concrete sterktes die genoemd zijn:
- IVN’ers hebben veel praktische veldkennis van de natuur en delen die graag 

tijdens cursussen, wandelingen en andere activiteiten. 
- Het bestuur participeert en doet actief mee. Dit wordt zeer gewaardeerd 

en als steun en erkenning ervaren. Ook het af en toe aanwezig zijn, of even 
komen kijken, doet heel veel. Daardoor weet het bestuur de betrokkenheid 
te verhogen. 

- Het regelmatige overleg met de gemeente over duurzaamheid wordt als een 
sterk punt genoemd. Regelmatig wordt het IVN  advies gevraagd over bio-
diversiteit, bomen, bermen, parken; maar ook dierenwelzijn. Men ziet deze 
contacten met de gemeente als een vorm van erkenning en status verhoging

- Scholen werk en Jeugd IVN draaien goed en zijn belangrijke pijlers voor IVN.
- Samenwerking met andere regio IVN-s wordt als verrijking gezien.
- IVN kan met partijen van verschillende pluimage samenwerken, omdat het 

een kennispartij is en geen politieke agenda heeft.
- Er is veel vrijheid bij het ontwikkelen van opdrachten en materiaal.
- Bij IVN Geldrop krijg je kansen om dingen te doen, die je leuk vindt. Mensen 

worden aangesproken op hun sterktes, niet op hun zwaktes. 
- Er is veel diversiteit in werkgroepen.
- Tot slot: er is een fijne sfeer.

Gebouwenbeheer
Bart Klomp had een controle uit laten voeren van de elektrische installatie in 
het kasteel en de gebouwen in het park. In dat kader kreeg ik een lijst van te 
verbeteren punten. 

Het betrof het ontbreken van een achter plaat bij nogal wat stopcontacten 
die op hout waren gemonteerd; foutieve stoppen in de meterkast; verkeerd 
gemonteerde afdekplaten van verdeeldozen en het ontbreken van een instal-
latieschema in de meterkast. Alle punten werden afgewerkt en gemeld aan 
Bart, die het opgeleverde installatieschema nog zou digitaliseren.

NL Doet werd op 14 maart weliswaar afgelast, maar omdat de inkopen waren 
gedaan om de wanden van het koetshuis te schilderen en gordijnen voor de 
buitendeuren te hangen om de akoestiek en de isolatie te verbeteren, hebben 
Plonie, Han, Arend-Jan en ik deze klus geklaard.

Als een-mans klussengroep heb ik, met ondersteuning van Brigitte Biesters, 
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het aankondigingsbord voor het voedselbosje bij De Vlinder gemaakt en dat 
op 21 augustus samen met Annick op de speelplaats geplaatst.

Rob Michels

Samenstelling bestuur in 2020
Voorzitter: Harrie Broeksteeg
Secretaris: Plonie van Campen
Penningmeester: Marc Moors;
Bestuurslid: Anne-Marie Stoop

Werkgroepen

Werkgroep Scholen
Maart: 18 maart Boomfeestdag: Helaas is de activiteit bij de Beneden Beek-
loop niet doorgegaan en hebben we ons natuurganzebord niet kunnen aan-
bieden aan groep 7.

April en gehele jaar: Aanleg Voedselbosje kindcentrum De Vlinder in samen-
werking met de school, IVN Geldrop en IVN Brabant. Samen met de jubileum 
commissie 50 jaar IVN-activiteiten ondernomen tot de aanleg van het voed-
selbosje. (6 november is het voedselbosje aangelegd).  

We hebben aan 30 kinderen, groep 7 een les over het belang van het voedsel-
bos verzorgd en geholpen met activiteiten op de speelplaats. (Bij de officiële 
opening zijn we ook actief) 

Voedselbos
Kindcentrum De Vlinder

Samenwerking jubileumcommis-
sie 50 jaar IVN, IVN Brabant en 
de Vlinder

Les: Nut Voedselbos
6 november

Groep 7 27 kinderen 

Leerlingenraad 6 kinderen

Mei en Juni: We hebben de voorjaars activiteit voor groep 3 en 4 i.v.m. de 
Corona maatregelen niet kunnen aanbieden. De scholen waren gesloten.

Mei/ Juni: Als vervanging voor activiteiten in het kasteelpark heeft de werk-
groep activiteiten aangeboden via de website van IVN Geldrop. 

Het waren natuur opdrachten die de kinderen in het voorjaar thuis in de tuin 
of in de omgeving van hun huis konden doen. De docenten van de scholen 
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werden hierover geïnformeerd zodat ze dat aan de kinderen konden aanbie-
den als natuuractiviteit voor buiten. 

Ook is er melding gemaakt in de IVN-nieuwsbrief en in de plaatselijk kranten 
om de ouders en de kinderen hierop attent te maken. Bij het schrijven van dit 
overzicht is het thema vogels op de IVN-website te zien.

Juni: Overleg met de werkgroep leden i.v.m. planning voor groep 5 en 6. We 
konden eindelijk weer fysiek vergaderen. Plan besproken voor een nieuw 
project voor groep 5 en 6. De scholen hebben op navraag aangegeven dat ze 
graag gebruik willen maken van ons aanbod. Daar de corona maatregelingen 
het niet mogelijk maken om dit jaar een pilot op te starten spreken we af dat 
we dit uitwerken voor 2021. Doel is de groepen te ontvangen in of rondom de 
kasteeltuin. De uitwerking van de opdrachten en activiteiten gaan we in kleine 
groepjes uitwerken en komen daar begin 2021 op terug.

26 Oktober/ 17 November: GPS-route Meelakkers uitgeleend.

GPS-route in de Meelakkers 
2 november

Groep 7 27 kinderen 
5 volwassen
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29 Oktober en November: Het kabouterpad, onze najaars activiteit voor de 
groepen 1 en 2 werd gestart, rekening houdend met de Corona maatregelen. 
Alle scholen zijn gevraagd of ze deel wilden nemen aan het kabouterpad, 
waarop 7 van de 10 basisscholen zich inschreven.

Samen met de scholen hebben we toen afspraken gemaakt i.v.m. de corona 
maatregelen. Dat ging over omgangsregels, desinfecteren en registratie van 
de aanwezige volwassen. Wij registreerden de namen van de begeleidende 
IVN-vrijwilligers en de leraren, en de scholen registreerden de namen van de 
ouders.

Het aantal begeleidende ouders was minimaal, 1 ouder per groepje en de 
1,5 m afstand tussen de volwassenen werd toegepast. Elke ouder kreeg een 
flesje desinfecterende handgel om te gebruiken tijdens de route. En advies 
alleen de opdrachtenkaart vast te houden bij de opdrachten. 

Bij de opdrachten in het koetshuis was mochten maximaal 4 volwassen bin-
nen zijn met open deuren. De IVN-vrijwilligers hebben uitleg gegeven over 
het kabouterpad en de daadwerkelijke begeleiding van de kinderen is door 
school en ouders opgepakt. Van de ouders en de leraren kregen we te horen 
dat we het goed aangepakt hadden.

We zijn 29 oktober gestart met 
de activiteit. Helaas werden na 
3 dagen de coronamaatregelen 
weer verscherpt en hebben we 
van de 7 scholen maar 4 kunnen 
ontvangen. 

De namen van de begeleidende 
leraren zijn bij het IVN bekend. 
De namen van de ouders zijn bij 
de scholen bekend. We hebben 
176 kinderen ontvangen, 36 
ouders en 13 begeleiders van de 
school. Donderdag 29 oktober, 
maandag 2 november en dins-
dag 3 november. 

Zie tabel op de volgende pagina.
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Scholen voor 
kabouterpad

Aantal 
klassen

Aantal 
groepjes 
per klas

Aantal  
kinderen

Aantal 
ouders

Aantal 
juf

Het Klokhuis 3 4, 4, 5 16,20,24 /   
60

3, 4, 4 / 11 3

Ganzebloem 3 6, 5, 5 19,17,16 /   
52

6,5,5  /  16 3

V.d Putt-
school

1 4 15           /   
15

4

Dommeldal 2 5, 5 25, 24    /    
49

5, 4   /    9 3

TOTAAL 9 klas-
sen

176 kinderen 36 Ouders 13 
school-
bege-
leiders

De Vlinder Afgezegd, Na aangescherpte Corona maatre-
gelen

Ben. Beek-
loop

Afgezegd, Na aangescherpte Corona maatre-
gelen 

Het vijfblad Alsnog afgezegd vóór aanvang kabouterpad, 
hadden te veel ouders nodig dan toegestaan

Verzoeken van basisscholen en ondersteuning van schoolactiviteiten: 
De Rots: Ondersteuning gevraagd in december/januari voor thema Schat-
ten van de aarde, o.a. in de klas ondersteuning met wormenbak. Helaas door 
scholensluiting is dit niet doorgegaan.

De Ganzebloem: Ondersteuning en begeleiding gevraagd door stagiair en 
docente voor 2 groepen 3 voor een lessenreeks waarbij de focus ligt op de 
verschillende zintuigen.  Een vrijwilliger heeft ondersteuning geboden in de 
excursie naar de zintuigentuin en het bezoek aan de tentoonstelling van het 
IVN. Een groep 3, 18 kinderen en 2 volwassenen hebben we kunnen ontvan-
gen.Helaas werd de tweede groep afgezegd i.v.m. aangescherpte corona 
maatregelen.

Ganzebloem: Begeleiding door IVN bij zintuigen les
8 december Groep 3 8 kinderen 2 volwassen
16 december Groep 3 Helaas afgezegd i.v.m. regelgeving co-

rona
Totaal fysiek bereik aan kinderen: 254. Totaal fysiek begeleiders: 58

Bertini Savelberg
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Jeugd IVN
Wat jammer dat het Corona Virus vanaf Maart 2020 en daarna weer vanaf 
Oktober 2020 “roet in het eten” heeft gegooid wat betreft onze jeugd IVN-acti-
viteiten. We hadden veel leuke dingen op het programma staan. De publieks-
activiteiten zoals Heide schonen, Nacht van de Nacht en Kinder doe Middag 
konden niet doorgaan.

Gelukkig bleven nog een aantal leuke activiteiten “overeind” en met name 
in de goede weer periode. Dat heeft ook weer een 11-tal nieuwe jeugdleden 
opgeleverd en 4 mogelijke nieuwe leden. Jammer dat er zoveel nieuwe leden 
begonnen zijn in een jaar waarin zoveel niet kon…..

We begonnen dit jaar met een kruispunten speurroute in natuurgebied de 
Meelakkers. De kinderen moesten in groepjes aan de hand van een overzicht 
met kruispunten, splitsingen etc. een route volgen met vragen en opdrachten. 
Iedereen deed daar enthousiast aan mee en kon ook ontdekken hoe mooi 
het gebied de Meelakkers is.

Een maand later konden de kinderen hun kookkunsten beproeven in het 
koetshuis. Koken met paddenstoelen stond op het programma. Na een kort 
informatief filmpje konden de kinderen aan de slag en werd er al snel enthou-
siast paddenstoelen gesneden. Er waren oesterzwammen, kastanjechampig-
nons, cantharellen en shi-take paddenstoelen die “ontleed” moesten worden. 
Kinderen én ouders konden op het eind genieten van de door de kinderen 
zelfgemaakte paddenstoelensoep en paddenstoelenragout.

De wandeling in februari in natuurgebied het Soerendonks Goor kon niet 
doorgaan door de zuidwesterstorm Ciara. Wel ging de natuurspellenavond 
door eind februari. Allerlei leuke spelletjes waarmee de kinderen hun kennis 
over de natuur konden toetsen. 

Na een periode van stilte, waarin wel online het nodige voor de kinderen via 
de scholenwerkgroep werd aangeboden, hebben we de jeugdactiviteiten op 
7 juni herstart met een wande-
ling op het Rulse Laarzenpad in 
Heeze. 
Op vrijdag 19 juni waren er 
natuurspelen buiten voor de 
kinderen in het kasteelpark. 

Begin juli hadden we voor de 
kinderen het vissen schep-
pen in samenwerking met de 
RAVON herhaald. Een activiteit 
die veel kinderen aantrekt. De 
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vistrap in de Dommel bij de brug in de Molenstraat blijkt een ideale locatie te 
zijn. We hebben met hulp van Mick Vos van de Ravon de nodige interessante 
vissen en beestjes uit het water geschept. 

Zo kwamen er blankvoorns, bermpjes en bloedzuigers tevoorschijn maar ook 
een marmergrondel en wat zeker leuk was een zeldzame rivierdonderpad. 
Mooi om te zien waren ook de Amerikaanse rivierkreeften die eigenlijk niet in 
de Dommel thuishoort. In kleine aquariumbakjes konden we het gevangene 
van dichtbij bewonderen. 

Het jeugd IVN-kamp hadden we dit jaar in september gepland om zo annule-
ren door eikenprocessierups te voorkomen. Bijkomend voordeel was ook dat 
de nieuwe jeugdleden zo ook elkaar beter konden leren kennen. Het kamp 
bij blokhut de Roets van scouting Jong Nederland Vorstenbosch was zeer 
geslaagd. De kinderen hebben heerlijk de zaterdagmiddagen bij de zanddui-
nen van de Bedafse bergen gespeeld en gelukkig zijn na wat moeite ook alle 
verstopte schatkisten gevonden! 

Hoogtepunten tijdens het kamp waren verder het weerwolvenspel, het kamp-
vuur in de kampvuurcirkel zaterdagavond en de zeskamp met allerlei leuke 
doe-activiteiten zondag. Alles allemaal door een enthousiaste vrijwilligers-
werkgroep jeugd georganiseerd.

Na het jeugd IVN-kamp hadden we in september een GPS wandeling “Histo-
risch Gijzenrooi waarbij de kinderen spelenderwijs een rondje door natuur-
gebied Gijzenrooi hebben gelopen. De “grasverzamel” opdracht vonden de 
kinderen erg leuk. De kinderen moesten in een paar minuten zoveel mogelijk 
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gras verzamelen en dat werd dan gewogen op een unster (handweegschaal). 
Dit gewicht werd vergeleken met wat een mammoet in een paar minuten 
vroeger weg at. De kinderen waren verbaasd verbaasd over die immense 
hoeveelheid.

Laatste activiteit die we hebben gedaan in 2020 was de paddenstoelenspeur-
tocht waar naast onze eigen Jeugd IVN-ers 10 kinderen meededen die zich 
hadden aangemeld via Leef Geldrop.  Een grote club kinderen die op zoek 
gingen naar paddenstoelen bij het terrein van “Bloem en Tuin” in Nuenen. 
Alle kinderen deden enthousiast mee en ze wisten al gauw de vooraf gegeven 
paddenstoelen op foto’s in de natuur te ontdekken. Zoals voor de kinderen 
interessant de aardster, grote parasolzwam, parelstuifzwam en kluifzwam. 
Toch nog een leuke opsomming van wat we met de jeugd hebben gedaan! 
Maar 2021 moet toch wel beter kunnen worden! Laten we hopen dat we weer 
snel aan de slag kunnen.

Kruispuntenspeurroute: 18 kinderen, 4 ouders, 4 begeleiders
Koken in koetshuis: 22 kinderen, 20 ouders, 6 begeleiders
Wandeling Rulse laarzenpad: 20 kinderen, 2 ouders, 3 begeleiders
Natuurspellenavond buiten: 14 kinderen, 2 begeleiders
Vissen scheppen: 30 kinderen, 6 begeleiders
GPS historisch ommetje Gijzenrooi: 24 kinderen, 6 ouders, 5 begeleiders
Jeugd IVN kamp: 20 kinderen, 6 begeleiders 
Paddenstoelenspeurtocht: 32 kinderen, 6 begeleiders

Helaas dus in 2020 geen grote publiekstrekkers zoals IVN-kinder doe middag 
en Nacht van de Nacht

Arend Jan Onnink

GPS-Project Strabrecht college
Er zijn geen activiteiten geweest. I.v.m. Corona zijn de GPS-wandelingen gean-
nuleerd.Na de zomervakantie zouden we contact opnemen hoe nu verder: 
1. Inplannen programma 2021; Voor Strabrecht College was het al vrij snel 

duidelijk dat de gps-wandeling niet ingepland werd in 2021;
2. Oriënteren op nieuwe activiteiten; ook dit werd geannuleerd; eerst maar 

eens de Corona de baas worden.

Ik neem weer contact met Strabrecht op als de Corona het contact niet meer 
in de weg staat en een planning weer mogelijk maakt.

Theo van Pelt
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Akertwerkgroep
Tja.....in het jaar 2020 is de Akertwerkgroep niet bij het zorgcentrum geweest. 
De eerste afspraak op 17 april werd geannuleerd. Ook corona was bij het 
zorgcentrum binnengeslopen. Dus waren alle ogen gericht op 23 oktober, 
Dan zou “het” vast wel over zijn. 

Helaas werd ook deze afspraak geannuleerd.Heel jammer want we waren en-
thousiast bezig om de thema’s zo op te zetten dat er steeds een basisthema 
klaar zou liggen om, als we het nodig hadden, verder uit te werken. (9 thema’s 
voorjaar en 9 najaar).

Ook dat ligt nu stil. We zijn voor-
zichtig met elkaar en onszelf. 
In het begin van dit jaar zocht 
een activiteitencoördinator van 
Berkenheuvel contact met mij. Zij 
had van de coördinator van de 
Akert gehoord over onze acti-
viteiten en vroeg of we ook bij 
Berkenheuvel middagen konden 
organiseren. Vooral voor mensen 
met Parkinson. 

De groep heeft hier positief op gereageerd en we hebben afgesproken dat we 
weer contact zoeken als het veilig is. Ons onderling contact via een appgroep 
is af en toe om te horen hoe het met ons en elkaar gaat. Zo is een heupope-
ratie voor Wies uitgesteld van 7 naar 30 november. Maar het gaat goed met 
ons!

Petra Heemskerk

Bomenwerkgroep
Activiteiten: bezoek aan Schoorsveld (27/2) en Boomkwekerij v.d. Wurf, Heeze 
(12/10).
Schoorsveld: met gids over de natuurbegraafplaats, daarna koffie en koeken. 
Aantal deelnemers: 15.
Van der Wurff: rondleiding door bomenkwekerij. Aantal deelnemers: 12.
Door Corona:
• Geen publiekswandelingen
• Geen regionale bijeenkomsten noch vergaderingen
• Geen Boomfeestdag (helaas echt op allerlaatste moment niet door kunnen 

gaan met wethouder/school/kinderen)
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Wel overleg met Gemeente:
• Peijneburgweg/Mierloseweg reconstructie
• Kapvergunningen Mierloseweg (Amer. Eiken kasteelpark) en Plataan Bo-

gardeind 
• Sanering Kleine Dommeloevers t.h.v. de brug Kl. Dommel-Mierloseweg
• Sanering rotonde Laan der 4 Heemskinderen

Overleg met Bart Klomp van Stichting 
Kasteel Geldrop over de overhangen-
de eiken aan de Mierloseweg. Ons 
advies hierover is in dank aanvaard. 

Op individuele basis verdergegaan 
met foto’s maken voor de Bomenda-
tabase.Vooroverleg over de Boom-
feestdag 17-3-2021 heeft wel plaats-
gevonden tot afspraken geleid (mits 
alles door kan gaan…)

Lucy van de Berg, Leo Schutter, Tinus de 
Gouw

Cursuswerkgroep
Hieronder volgt wat er dit jaar door de cursuswerkgroep is gedaan en wat we 
van plan zijn voor komend jaar.

In februari zijn we gestart met een vogelcursus; helaas hebben we die moe-
ten afbreken vanwege de coronamaatregelen. De hoop is dat deze cursus in 
februari 2021 hervat kan worden. Er is een reservelijst met kandidaten voor 
de daaropvolgende vogelcursus, maar die zullen nu een jaar langer moeten 
wachten.We waren voorbereidingen aan het treffen voor een insectencursus 
met Rini Kersten, maar hebben ook dit moeten afbreken. Het programma is 
rond. We hopen deze cursus in mei/juni 2021 aan te kunnen bieden.

In het najaar hebben we een korte paddenstoelencursus georganiseerd (2 
lessen, 2 excursies) in aangepaste vorm. Kleinere groep, grotere zaal, grotere 
afstand tussen de aanwezigen. Bijna helemaal af kunnen maken; alleen de 
laatste excursie is niet meer gelukt. Deelnemers is beloofd dat ze volgend 
jaar deze excursie nog krijgen aangeboden. Het viel me erg mee dat er zoveel 
animo was in deze coronatijd, er waren meer aanmeldingen dan plaatsen, 
dus weer een reservelijst.

We zijn met de cursuswerkgroep aan het denken hoe we de aandacht voor 
het IVN-werk en -cursussen warm kunnen houden in deze tijd. We denken 
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na over online-filmpjes, o.a. voor Facebook. Nu is het idee geboren om voor 
iedere nieuwe cursus en kort filmpje te maken. Voor de paddenstoelencursus 
heeft Marjo Boom een kort filmpje gemaakt met Harrie. Voor de insecten- en 
vogelcursus zijn er ook in de maak. 

Dit alles in toekomst mogelijk in samenwerking met de nieuwe communicatie-
werkgroep?

Verder denken we na over een cursus eetbaar groen/levende tuin, een kli-
maatcursus, opnieuw een seizoenencursus??? Het is geen gemakkelijke tijd 
om vooruit te plannen!

De laatste tijd is de cursuswerkgroep groter gegroeid en ik kreeg gisteren een 
mailtje van iemand die interesse heeft onze groep te komen versterken. Met 
haar ga ik morgen contact opnemen. Goed nieuws dus.

Dorothé Heiligers

Werkgroep Duurzaamheid
We zijn 2020 enthousiast gestart met op 8 januari een lezing over de invloed 
van de droogte op het waterleven door Plonie. En we hebben een nieuw 
werkgroep lid: Martine Niks.

Zoals gebruikelijk zijn er ook dit jaar 4 overleggen van het Platform Duurzaam 
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Geldrop-Mierlo geweest met onze wethouder Rob Otterdijk: 
- Het eerste op 22 januari waar Liesbeth en Plonie deelnemen namens IVN 

Geldrop. De gemeente agendeert een duurzaamheidsprijs voor scholen. 
Onze duurzaamheidgroep wil deze activiteit gaan uitvoeren. Liesbeth stelt 
een actieplan op. 

- Ook gaan we meedenken over de RES (Regionale Energiestrategie) over 
waar windmolens en zonneparken geplaatst gaan worden.

- Op 17 juni in de villa van het gemeentehuis met een klein gezelschap van-
wege de coronamaatregelen met op agenda o.a. nota Duurzaamheid en 
Beleidsvisie zon en wind  

- Op 16 september een online overleg met op de agenda o.a. de Biodiversi-
teitnotitie

Eind januari vond op het gemeentehuis een gesprek plaats met Liesbeth en 
Tonny, samen met Hans van der Wegen (van Milieudefensie) en de duur-
zaamheidsregisseur, over het aanleveren van artikelen voor de gemeentepa-
gina in Middenstandsbelangen. Vrijwel wekelijks hebben we dit jaar kunnen 
genieten van ‘Samen Duurzaam’.

Op 7 februari zond Radio Horizon een kort interview met Plonie uit over War-
metruiendag naar aanleiding van een persbericht. Op 4 maart richtten we de 
vitrine van het Koetshuis opnieuw in met dierenverblijven voor aan de gevel: 
een nestkast voor de gierzwaluw, een duo-nest voor mussen, een bijenhotel 
en een egelhuisje onder de regenton. Het prik- en magneetbord in het Koets-
huis voorzien we van 6 tekeningen/cartoons over duurzaamheid.

En toen kwam Corona: geen kraam, geen lezingen, geen excursie, geen  ….De 
wethouder stelt in augustus een externe coördinator aan voor het duurzaam-
heidsproject Actie wordt uitgesteld naar 2021 vanwege corona. Wel hebben 
leerlingen van het Strabrecht College intussen een logo ontworpen, dat op 7 
december online gepresenteerd is.

Op 19 september is de zwerfvuilactie ‘Cleanup Day’ met een beperkt aantal 
deelnemers wel doorgegaan vanuit De Paardestal. In de kasteeltuin en omge-
ving zijn 23 zakken met zwerfvuil gevuld. 

Plonie van Campen

Gidsen
Vanwege de Covid19 hebben we maar 3 landschapswandelingen kunnen 
maken in 2020.

In januari was het kil en regenachtig in het gebied rond de Meelakkers. Eind 
februari begonnen we met zon aan de vijf-vennen-wandeling op de Braakhui-
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zense- en Strabrechtse heide. De laatste kilometers werden we verrast door 
een flinke regenbui.

Toen we na de lockdown in september eindelijk weer met een kleine groep 
op pad mochten hebben we veel mensen moeten teleurstellen. Er konden 
maar 5 mensen per gids komen en iedereen moest zich vooraf inschrijven. 
Voor degene die op de bonnefooi kwam, waren we erg aardig: we hebben ze 
niet teruggestuurd! De wandeling in de Collse Zeggen verliep uitstekend, we 
misten wel de gezelligheid van de grote groep.

In 2020 zijn er in totaal 72 mensen met ons mee kunnen gaan. 
In 2019 zagen we bijna 300 mensen bij de wandelingen.
Overige activiteiten: Vanwege de Covid19 zijn er geen overige activiteiten 
geweest.

Tinus de Gouw, Anja Thomassen

Inloopavonden
De inloopavonden van januari/februari/maart hebben we nog kunnen organi-
seren:
8 januari: Plonie met de invloed van de droogte op waterleven. 38 bezoekers.
5 februari: Dorus vervangt de zieke Theo Lammers met zijn presentatie 
over de kraanvogels: veel bezoekers en een record opbrengst in de klomp € 
140,15.
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4 maart: Rini Kerstens over voortplanten. 39 bezoekers.
We wachten de ontwikkelingen omtrent het corona virus af, maar hopen toch 
dat we in 2021 weer kunnen starten met onze Inloopavonden.

Loes en Dorus v.d. Boom

Werkgroep Natuurfotografie
Ook in 2020 heeft de fotogroep, in wisselende samenstelling - maar met een 
vaste kern, zolang het kon en we het veilig vonden hebben we de natuur 
bezocht binnen de bebouwde kom (Baron zijn hof), maar ook natuurgebieden 
in de directe omgeving van Geldrop (o.a. Meelakkers, Gijzenrooi, Coeveringse 
heide, Steenoven terrein) of iets verder weg (Hooijdonksemolen). 

We hebben gezien dat de natuur in onze omgeving in alle seizoenen erg 
veelzijdig is, maar ook dat er in onze directe omgeving ook al grote verschillen 
in natuur zijn vast te leggen. Ook leuk te zien dat iedereen met andere foto 
indrukken terugkomt van een tocht. De een ziet meer in vogels, de ander in 
planten enz. Van vogels, paddenstoelen, planten, insecten, landschappen en 
ook in macro perspectief zijn er enthousiast veel foto’s gemaakt en bespro-
ken. Bespreken kan nu helaas tijdelijk niet in het koetshuis en via Zoom of 
whatsapp is het echt minder leuk.

De groep bestaat uit plus minus 10 personen uiteenlopend in ervaring en ook 
belangstelling. Bij het bespreken van de foto’s wordt positief commentaar ge-
leverd en zijn we meestal ook in staat om het beeld te benoemen. We putten 
ons niet uit in fototechniek, maar tips worden wel gewaardeerd en gedeeld. 
Die combinatie van natuur-
kennis en fotografie maakt 
het bijzonder. Soms maakt 
een van ons een uitstapje 
naar een ander gebied of 
boekt een fotohut. Ook die 
foto’s worden (nu helaas) via 
whatsapp gedeeld en be-
wonderd. Maar brengen een 
extra bron van inspiratie.

Net voor de Corona beper-
kingen hebben we de foto-
presentatie aan de wand met fotolijsten in het Koetshuis kunnen uitbreiden 
en voorzien van onze mooiste foto’s. Het is pas echt leuk als je je beelden met 
anderen mag en kunt delen.

Marc Moors
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Paddenwerkgroep
In 2020 waren er veel minder padden op pad 

Na afgelopen warme winter worden in januari al padden waargenomen op 
weg naar hun geboortepoel. Half februari besluiten we de schermen al te 
plaatsen bij de twee overzetlocaties, Bosrand en Rederijklaan. Na een oproep 
meldden zich acht nieuwe overzetters. 

Daags na het plaatsen van de schermen zitten er al negen padden in de 
emmers. We hopen dat dit het begin is van een periode waarin de vrijwilli-
gers veel padden mogen overzetten. IJdele hoop: een hele week zien ze lege 
emmers. Hierop volgt een week met wat meer amfibieën. Ook salamanders 
worden vaak aangetroffen en in mindere mate kikkers. Begin maart komen 
de eerste padden alweer terug en die ondervinden hinder van de schermen. 
Half maart ruimen we de schermen daarom weer op, terwijl normaal gespro-
ken begin april de paddentrek pas voorbij is. 

In totaal hebben we bij de Bosrand 170 en bij de Rederijklaan 550 padden 
overgezet (en samen nog zo’n 150 salamanders en kikkers). Dit is maar een 
kwart van het aantal padden van vorig jaar! En dat terwijl er in 2019 al veel 
minder waren dan in 2018. 

Naar de reden van de magere ‘oogst’ moeten we raden. Misschien trokken 
de amfibieën al gedurende de voorbije wintermaanden, doordat het zo warm 
was. Er zijn echter geen doodgereden slachtoffertjes op de weg gevonden. 
Of komt het doordat de afgelopen zomers zo droog waren en dat de padden 
amper voedsel konden vinden? Padden zijn maar korte tijd bij het water om 
te paren en eitjes af te zetten. De rest van het jaar verblijven ze in het bos 
onder struiken, takken en bladeren. Ze leven van insecten, slakken en wor-
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men die ze daar vinden. Door de hitte en droogte van afgelopen jaren zijn 
deze prooidieren echter diep in de bodem weggekropen, onbereikbaar voor 
de padden. Wellicht zijn er nog andere factoren waardoor er zo weinig padjes 
zijn. Ook RAVON (reptielen, amfibieën en vissenonderzoek Nederland) meldt 
‘een zorgelijke afname van de Gewone pad’ en noemt als oorzaak de combi-
natie van verlies aan habitat, intensivering van de landbouw en toenemende 
verkeersdrukte en klimaatverandering.

Bij het overzetten hebben ook weer leerlingen geholpen. De groepen 4, 5 en 
6 van basisschool De Branding kwamen helpen overzetten bij de Bosrand. 
Ze mochten ook bij de windhondenrenbaan kijken waar de padden de ei 
snoeren afzetten. De leerlingen vonden het een heerlijke praktijkles. Groep 3 
greep mis: de school werd gesloten vanwege het Coronavirus. Ook de pad-
denexcursie van 14 maart is hierdoor afgelast. Bij de Rederijklaan hielp een 
groepje van Kindercentrum ‘De wonderwereld’ mee.

IVN Geldrop dankt alle vrijwilligers van de Paddenwerkgroep, die (elk jaar 
opnieuw) met veel enthousiasme meehelpen, van harte voor hun inzet.

Plonie van Campen en Mariet Vissers

Werkgroep Paddenstoelen
Er was in elk geval één ding dat goed was in 2020: er waren veel paddenstoe-
len. Een warme zomer gevolgd door een nat najaar is ideaal voor dit bijzon-
dere fenomeen. De werkgroep is er in totaal een viertal keren op uitgetrok-
ken. Daarbij zijn veel verschillende soorten waargenomen in alle gebieden die 
bezocht zijn. Helaas moesten we onze activiteiten voortijdig stoppen vanwege 
alle beperkingen door Corona. Ook de publiekswandeling kon om die reden 
niet doorgaan.

Voor de paddenstoelencursus was veel belangstelling. De cursus is geor-
ganiseerd in de Hofdael omdat we daar konden beschikken over een goed 
geventileerde ruimte waar ook 
afstand gehouden kon worden. 
Twee lesavonden en twee ex-
cursies. Dankzij een groot aantal 
begeleiders konden we de excursie 
in kleine groepjes doen. Helaas 
moest de tweede excursie ook 
vervallen. Deze excursie zal in het 
najaar van 2021 opnieuw aan de 
cursisten worden aangeboden. 

Harrie Broeksteeg, Hans van Moorsel
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Tentoonstellingswerkgroep 
Voor de opening van onze tentoonstelling hadden we de nieuwe burgemees-
ter, Van Bree, uitgenodigd. Hij kwam samen met wethouder Van Otterdijk op 
8 maart openen.

Vanwege het vochtige weer zaten we in het koetshuis waar beide heren in 
een tweegesprek zich voorstelden en, elkaar vragen stellend, ons hun stand-
punten en ideeën duidelijk maakten, waarna de tentoonstelling voor geopend 
verklaard werd. 

OP DE VERSIERTOER (seks en versiertechnieken bij dieren) was echter slechts 
heel kort open! Op 17 maart hadden we een instructieavond voor begelei-
ders gepland, maar er kwam al niemand opdagen. De Corona-pandemie was 
een feit. Alles werd stilgelegd want wij konden de 1,5 m tussen de bezoekers 
onderling en onszelf niet garanderen. Jammer van de inspanningen om alles 
op tijd klaar te krijgen. 

Daar hing het edelhert te burlen; daar stond de zelf ontworpen pauw te 
pronken; daar stonden de wanden met nieuwe audioapparatuur stilte we-
zen. We proberen aan vernieuwing te doen en hadden Margot`s zoonbereid 
gevonden om met behulp van “raspberri pi” geluid en beelden te combineren, 
gestuurd door druktoetsen. Hij had zelfs het geluid van de vogelwand en de 
aansturing volledig vernieuwd.

Dit alles zal ook in 2021 te zien en te horen zijn. Pas op 21 september hebben 
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we een werkgroep vergadering gehouden in het koetshuis, echter de vervolg-
afspraak op 2 november moest weer worden afgelast vanwege de tweede 
opleving van het virus. Wel hebben we afgesproken enkele aanpassingen te 
maken i.v.m. het jubileumjaar. Welke dat zullen zijn blijft voorlopig onder ons. 
Daarnaast hebben we met een dankwoord en een bloemetje afscheid geno-
men van Els Behr.

Rob Michels

Beeldpresentatie
Al in het voorjaar van 1919 is de 
werkgroep begonnen met het voor-
bereiden van de D.V.D behorende 
bij de tentoonstelling over hofma-
kerij in de natuur “Op de versier-
toer”.Deze D.V.D. kon begin 2020 
worden voltooid.

Na de opening van de tentoonstel-
ling kon deze D.V.D. worden gepre-
senteerd. O.a. burgemeester Jos 
van Bree en wethouder Rob van 
Otterdijk waren de daarbij. Meteen 
daarna verstoorde corona de verdere werkzaamheden van de werkgroep. Er 
kon geen onderwerp voor een volgende tentoonstelling worden vastgesteld.
We wachten de verdere ontwikkelingen af.

Dorus v.d. Boom

Vlinderwerkgroep
In 2019 is er een start gemaakt met een vlinderwerkgroep. Door de situatie 
met Corona heeft deze het afgelopen jaar geen activiteiten kunnen ontplooi-
en. Hopelijk kunnen we in 2021 weer snel starten met onze activiteiten. 

Anja Thomassen

Vogelwerkgroep 
Ook hiervoor geldt dat we niet ons normale excursieprogramma af hebben 
kunnen werken. Een enkele excursie met een klein aantal van de donderdag-
groep, een aantal wandelingen met de Wielewaalgroep. Het blijft toch moeilijk 
om de 1.5m te handhaven. 
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Eind januari is er geëvalueerd met de 23 leden van de vogelwerkgroep. Een 
aantal nieuwe leden hebben aangegeven wat actiever bezig te willen zijn en 
meerdere keren op excursie te willen gaan.

 In maart 2020 is er een nieuwe groep gestart, de Wielewaalgroep. Actieve 
vogelaars, onder begeleiding van een aantal gevorderden, meer op pad en 
nabespreking in de Paardestal.

In totaal 13 leden. Excursies in de Kasteeltuin en in natuurgebieden in de 
buurt. We zijn tevreden hoe het loopt met deze groep. En natuurlijk hopen we 
er weer snel op uit te trekken.

Er wordt nog overlegd met de vogelgroepen of er animo is om op het verzoek 
van Mari de Bijl in te gaan en een gedeelte van de Gijzenrooische Zeggen te 
gaan inventariseren. Met ons gaat het goed, we houden ons aan de regels. 
Het stilvallen van het sociale leven valt helaas niet mee.

Dorus en Loes v.d. Boom

Vogelcursus
De Vogelcursus voor beginners is gestart op 17 februari 2020 met 21 deelne-
mers. Helaas na 2 lessen en 2 excursies hebben we ook moeten stoppen met 
deze activiteit. Alle 21 cursisten hebben aangegeven graag terug te komen 
om de cursus af te maken. We hopen dat dit kan gaan gebeuren in feb/maart 
2021. Als de Paardestal niet geschikt is vanwege de 1.5 m en de ventilatie dan 
kunnen we misschien uitwijken naar Hofdael.
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De vogelcursus blijf ik mee organiseren met het team dat nu alweer 3 jaar 
deze cursus begeleidt. Verder heb ik afscheid genomen van het cursuswerk 
en is Dorothe Heiligers de nieuwe coördinator.

Loes v.d. Boom

Andere activiteiten
Er waren veel voorbereidingen voor het Jubileumjaar, zoals het maken van 
een video met verschillende leden, er zijn wijkwandelingen voorbereid, er zijn 
interviews geweest met alle coördinatoren van de werkgroepen om een weer-
gave te geven van alle activiteiten in het Jubileumboekje, er zijn gesprekken 
geweest met de eerste bestuursleden, 50 jaar geleden.

Discussie Toekomst IVN Geldrop
Om input te krijgen voor het Toekomst hoofdstuk in het Jubileumboekje werd 
er een online focusgroep georganiseerd. In totaal hebben 8 IVN-ers (inclusief 
1 IVN-er uit Mierlo) meegepraat over nieuwe beleidslijnen voor IVN Geldrop.

Parallel daaraan is er ook met burgemeester Jos van Bree en Rob van Otter-
dijk gesproken over wat IVN voor de gemeente betekent en welke verwachtin-
gen zij hebben.

Wat gaat er veranderen?
Veel activiteiten zullen ook 
de komende jaren door 
blijven lopen vanwege de 
grote vraag en belangstel-
ling voor de lokale fauna en 
flora. Echter het accent zal 
nog meer dan in het verleden 
komen te liggen op de doe-
dingen zoals wandelingen en 
excursies onder begeleiding 
van natuurgidsen in de eigen 
woonomgeving en nabijgele-
gen natuurgebieden.

De komende jaren zal er ook meer aandacht komen voor de bedreigingen 
van de lokale natuurgebieden. Helaas hebben onze mooie buitengebieden 
veel te lijden van de verdroging, hoeveelheid stikstof en andere milieuproble-
men. hemawandelingen die deze onderwerpen belichten zullen in de toe-
komst steeds vaker op het programma staan. 
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Komen er nieuwe cursussen?
De behoefte en belangstelling van leden en toekomstige leden zal bepalend 
zijn of er nieuwe cursussen ontwikkeld moeten worden. Niet altijd zal het 
noodzakelijk zijn, zelf cursussen te ontwikkelen. Landelijk breidt het aanbod 
van e-learning IVN-cursussen snel uit. Maar als het gewenst is lokale thema’s 
op te pakken, gaat IVN -Geldrop zelf aan de slag. 

De trend die nu zichtbaar wordt zoals ‘het voedselbos’, aandacht voor ‘duur-
zaamheid’’, ’waterbeheer’ klimaat, of ‘natuur en gezondheid’ zullen ongetwij-
feld de komende jaren in de cursussen en andere activiteiten als onderwerp 
terugkomen. 

Hoe kunnen nog meer mensen bekend worden met de missie en activi-
teiten van IVN?
Meer mensen informeren en betrekken blijft een hoofdtaak. Vandaar dat 
overwogen wordt om meer publieksactiviteiten in het weekend te organise-
ren, zodat ook werkenden en gezinnen de gelegenheid krijgen mee te lopen.

Om opgroeiende kinderen betrokken te houden zal met scholen in het voort-
gezet onderwijs bekeken worden of aansluiting en ondersteuning mogelijk is, 
wanneer klimaat en milieuproblemen behandeld worden.

Met actieve buurtorganisaties voor jongeren zal bekeken moeten worden hoe 
het IVN-ondersteuning kan bieden als jongeren zelf aan de slag willen met het 
behoud van de natuur.

Afgelopen 50 jaar is de samenstelling van de bevolking flink veranderd. Waren 
anderstaligen 50 jaar geleden een uitzondering, nu zijn ze niet meer weg te 
denken uit Geldrop-Mierlo. Ook deze burgers wil IVN graag laten beleven hoe 
mooi en waardevol de omgeving is.

Wat verandert er in de rol en in het samenwerken met derden?
Om het belang van de natuur voor een gezond leefklimaat kracht bij te zetten 
zal IVN meer samenwerking gaan zoeken. Voor de gemeente Geldrop-Mierlo 
is IVN al een partner op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit. 

Maar ook met IVN Mierlo zal bekeken moeten worden waar door nauwe sa-
menwerking beter het belang van de natuur in onze gemeente behartigd kan 
worden.

Echter net zoals de natuurgebieden de gemeentegrenzen overschrijden, zal 
er meer met de IVNs van buurtgemeenten samengewerkt gaan worden, zodat 
de expertise onderling ingezet kan worden en regionaal belang behartigd kan 
worden. 
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Daarnaast zullen ook de mogelijkheden benut worden om samen met Bra-
bants Landschap en Milieu Defensie, te participeren in lopende onderzoeken. 
In samenwerking met Brabant Landschap zijn al vogeltellingen gepland en 
over een inventarisatie van planten in bepaalde natuurgebieden wordt ook al 
nagedacht. Met de informatie die dan beschikbaar komt, hopen we nog meer 
mensen te betrekken bij hun eigen buurt en omgeving.

IVN: open voor iedereen die de natuur omarmt
Uit landelijk onderzoek blijkt dat sommige leden zich heel betrokken voelen 
en heel tevreden zijn, echter voor sommigen is dat minder.

IVN wil een vereniging zijn, die open staat voor verschillende meningen, ken-
nis en kunde. Voor IVN is het belangrijk dat mensen zich thuis en gerespec-
teerd voelen en zichzelf kunnen zijn. 
Er zal gezocht worden naar een manier om meer contacten te krijgen met 
leden en deelnemers aan cursussen, om zo zicht te houden op wat er speelt, 
waardoor mensen, die dat willen, de kans krijgen die bijdrage te leveren aan 
IVN waar zij zich prettig bij voelen.

Voedselbosje ‘KC de Vlinder’
In november 2020 is het eerste Brabantse Voedselbosje aangelegd op het 
schoolplein van Kindcentrum de Vlinder in Geldrop. Leerlingen van de Vlinder 
legden vol enthousiasme, onder begeleiding van IVN Geldrop en hovenier 
Dolmans, het Voedselbosje aan. Stenen op het schoolplein maakten plaats 
voor 30m2 bos gevuld met 22 verschillende eetbare bomen, struiken en krui-
den, zoals de amandelboom, braam, citroenmelisse en colakruid. 

Het IVN Voedselbosje is een landelijk initiatief om kinderen mee te nemen in 
een nieuw verhaal over voedselproductie, gezond eten toegankelijk te maken 
en de voedseltransitie in de landbouw te ondersteunen. Daarnaast is vergroe-
ning van schoolpleinen belangrijk voor de concentratie van de kinderen op 
school, hittebestrijding tijdens hete dagen én waterbeheer tijdens (heftige) 
regenbuien. 

Een halfjaar na aanplant kan het Voedselbosje al voor de eerste keer geoogst 
worden. Veel zal het bosje dan nog niet opbrengen. Net als in een groot voed-
selbos moet de natuur even de tijd krijgen en wordt de oogst elk jaar groter. 
Naast het Voedselbosje is een buitenlokaaltje gemaakt, door de verwijderde 
schoolpleintegels te hergebruiken als bankjes. Hier kunnen de leerlingen le-
ren over het Voedselbosje, maar het lokaal is natuurlijk ook te gebruiken voor 
een buitenles rekenen of taal. Het Voedselbosje zal in maart 2021 officieel 
geopend worden door burgemeester Jos van Bree en wethouder Rob van Ot-
terdijk.
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Werkgroep Communicatie
Nieuwsbrief 
Ofschoon er weinig activiteiten waren ten gevolge van Corona, verscheen 
de nieuwsbrief volgens schema. Bestuur berichten, ledenmutaties, nieuws 
over het jubileumjaar, terugblikken naar de geschiedenis van ons IVN, 
artikelen over duurzaamheid, kleine natuurberichten… er was toch altijd 
genoeg te melden.

Liesbeth zorgde voor de persberichten, Leo verzamelde de kopij en 
voegde er redactionele stukken aan toe en Rob Biesters zorgde voor de 
opmaak en het versturen. 

Ongeveer 300 leden en geïnteresseerden staan op de verzendlijst.

Website
Halverwege september werd het beheer van de website door Wim Hen-
drikx neergelegd. Marjo Boom nam deze taak een paar weken later 
voortvarend over, ondersteund door Anne-Marie Stoop. Discussies zijn 
gaande om meer informatie 
te geven over de werkgroe-
pen en deze meer interactief 
te maken.

Persberichten, nieuwsme-
dia
Er waren weinig activiteiten 
als gevolg van Corona
Half maart werden activitei-
ten stilgelegd. Persberichten 
van een aantal activiteiten 
waren toen al naar de pers 
gestuurd en soms al vergeefs geplaatst. In september konden we World 
Cleanup Day, de landschapswandeling en de korte paddenstoelencursus 
aankondigen. 

Dankzij (extra) inspanningen voor kinderen kreeg IVN toch nog diverse 
keren aandacht: 
• serie artikelen in het voorjaar n.a.v. doe-activiteiten voor met name 

(thuiszittende) kinderen 
• verslag heide schonen (foto met onderschrift)
• visseninventarisatie in de Kleine Dommel, bij het Weverijmuseum (artikel 

met foto)
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• aanleg Voedselbosje bij Kindcentrum de Vlinder

Bijzonderheden:
• Warmetruiendag (7 februari)
   o Op Radio Horizon wordt op 1 februari een kort live interview uitgezonden
   o Persbericht met tekening (“Je bent een muts als je geen trui draagt”) op 

pagina Samen Duurzaam in Middenstandsbelangen 
• Jaarexpo (we wisten nog niet dat sluiting meteen na de opening volgde):
   o Eindhovens Dagblad komt in de week 

voor de opening van de expositie voor 
een interview

   o Middenstandsbelangen is aanwezig 
bij de opening voor verslag en foto

   o Groot Eindhoven plaatst foto van 
expo (hert) groot in de leader van het 
persbericht erbij

• Vooraankondiging natuurfotowedstrijd 
in het kader van het jubileumjaar 2021

Aanvullend materiaal:
• ontwerp flyer insectencursus lente 
• bijentekening/kleurplaat (voor kinderen om verder af te maken) op de web-
site

Sociale media (stand november 2020)
Facebook 426 volgers en 326 ‘likes’ (*)
Twitter 587 volgers 
Instagram 149 volgers
YouTube volgers onbekend; IVN Geldrop TV

Flyer
De flyer verscheen afgelopen jaar niet. Toch zal deze blijven bestaan om-
dat het een overzichtelijke en informatieve folder is om mee te geven na 
een wandeling. Bovendien leent deze zich voor verspreiding in de publieke 
ruimte.
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Natuur Dichtbij (natuurberichten)
De korte natuurberichten werden na een lange pauze weer opgepakt in juli. 
Van de tien aangeleverde berichten met foto zijn er acht geplaatst. Daarna 
onderging Middenstandsbelangen een verandering wat betreft vormgeving 
en werd het moeilijker de artikeltjes met foto in te passen. 

Foto gaai in poel: Wim Hendrikx

Natuur Dichtbij: Vijver met pierenbadje tegen drenkelingen
Kleine dieren zien zelden een reddingsbrigade als ze een bad nemen. Geen 
rode vlag wordt gehesen, geen reddingsboei toegeworpen. Helaas kunnen 
ze wel verdrinken. Zelfs kikkers kunnen niet vanuit het water op het droge 
springen. Tuinvijvers hebben daarom bij voorkeur een ondiep gedeelte waar 
diertjes het water kunnen verlaten. Aan de rand van het strand komen vogels 
graag badderen en drinken, evenals in platte waterschalen. Mooi man!

IVN Geldrop maakt je natuurwijzer. Zie ook www.facebook.com/ivngeldrop

Liesbeth Dirkse
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Voor informatie over werkgroepen en activiteiten: 
Website: https://www.ivn.nl/afdeling/geldrop 
Facebook: https://www.facebook.com/IVNGeldrop 
Twitter: https://twitter.com/ivngeldrop 
Instagram: https://www.instagram.com/IVNGeldrop
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