Jaarverslag IVN Mierlo 2021

Hierbij het jaarverslag 2021 van IVN-afdeling Mierlo. In dit jaarverslag besteden
we aandacht aan de meest relevante activiteiten van het bestuur zoals genomen
beslissingen, financiën en wat er zoal is besproken in de bestuursvergaderingen.
M.b.t. de diverse werkgroepen doen we verslag van de verschillende activiteiten
die hebben plaatsgevonden en andere ontwikkelingen binnen de werkgroepen.
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I Bestuurszaken
Het gehele jaar 2021 heeft in het teken gestaan van de Covid-19 pandemie waardoor veel
activiteiten zijn stilgelegd. De verslagen van de diverse werkgroepen spreken voor zich
mogen we wel stellen. Vanwege deze beperkte activiteiten heeft het coördinatoren overleg
ook nauwelijks plaatsgevonden. Als bestuur vonden we het toch belangrijk om elkaar
regelmatig te zien en hebben we 1 à 2 keer per maand een bestuursvergadering gehouden.
In 2021 hebben zich 6 nieuwe leden en 1 donateur aangemeld. Helaas hebben ook 4 donateurs
en 1 lid hun lidmaatschap opgezegd dus per saldo een toename van 2 leden.
Wij gedenken Netty van Meel-van Lieshout en Thea Pouls die in 2021 zijn overleden.
Belangrijke bestuursbesluiten in 2021
-

Opstellen en uitvoering van een verbeterplan
Aansluiting bij Regio overleg IVN
Gezamenlijke werkgroep Duurzaamheid IVN Geldrop-Mierlo
Leden enquête
WBTR-implementatie (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)
Klokhuis van nieuwe energiezuinige ledverlichting voorzien. Met dank aan Frans en
Toon
Frans benoemd als Chef gebouwenbeheer

Financieel overzicht 2021
Voor onze vereniging zijn de contributies en de subsidies van de gemeente de belangrijkste
inkomsten. Rabo Club Support, NL Doet en Mierlose Zwarte zijn andere bronnen van
inkomsten. Uitgaven bestaan vooral uit huur van het Klokhuis, GWL, kosten Inktzwam en
kosten voor activiteiten. Vanwege Corona zijn er een aantal activiteiten zoals lezingen en
excursies niet doorgegaan waardoor de kosten lager uitvielen. Aangezien de inkomsten in
2021 licht zijn gestegen vanwege hogere subsidie en de kosten licht zijn gedaald is er een
batig saldo overgebleven.
Leden enquête
In 2021 hebben we een enquête gehouden onder onze leden en donateurs. Het was goed om te
zien dat de inspanningen van het bestuur gewaardeerd worden. Verder voelen de vrijwilligers
zich voldoende gewaardeerd en wordt de sfeer binnen IVN als positief ervaren.
Andere uitkomsten zijn dat men graag aan activiteiten deelneemt maar ze niet graag zelf
organiseert. Als communicatiemedium is de Inktzwam favoriet en ziet men graag activiteiten
georganiseerd op tijdstippen die ook voor werkende mensen mogelijk zijn. Genoeg
waardevolle suggesties om mee aan de slag te gaan dus.
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Doelstellingen 2021 en realisatie daarvan
In het eerste kwartaal van 2021 hebben we een plan gemaakt met als titel, “de route naar een
levendig IVN”, met als doel om een actieve vereniging te zijn die veel mensen aanspreekt en
hopelijk ook aantrekt. Speerpunten uit dit plan zijn:
1. Blijf actueel en zichtbaar
2. Organiseer initiatieven
3. Groei en verjong
Wat hebben we daarvan gerealiseerd? Wij vinden te weinig maar dat heeft ook te maken met
Corona. Zonder ons daarachter te willen verschuilen zijn we toch van mening wel het e.e.a.
bereikt te hebben. IVN is actiever geworden op Social media en met name op Twitter waar
we een grote toename van tweets en volgers zien. Ook hebben we regelmatig activiteiten
aangekondigd in de Mierlose krant e.d. en proberen we de IVN-website wat vaker te
gebruiken.
In 2021 hebben we een aantal succesvolle activiteiten georganiseerd zoals de Slootjesdagen
en Fête de la Nature die beiden goed bezocht werden. Verder hebben een aantal mensen
meegedaan aan de “World Cleanup Day” en het berken trekken op de Strabrechtse heide in
samenwerking met IVN Asten-Someren. Ook de boomplantdag heeft goede publiciteit
opgeleverd.
Het derde punt Groei en verjong blijkt wat lastiger te realiseren. Een van de doelstellingen
hiervoor is het opzetten van een IVN-jeugdafdeling waar we nog weinig vorderingen maken.
In principe zoeken we hiervoor een aantal vrijwilligers die zich daar sterk voor willen maken
maar tot nu toe hebben we die nog niet gevonden.
Bestuurssamenstelling 2021
Voorzitter: Loes van Bijsterveld
Secretaris: Vacature, Ton van Herpen a.i.
Penningmeester: Ton van Herpen
Bestuurslid activiteiten: Marloes de Brouwer
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II Werkgroepen
Scholenwerkgroep
Pas in september 2021 hebben wij gelukkig weer een aantal activiteiten kunnen organiseren.
Op 22 september hebben we met leerlingen van groep 8 van Puur Sang Lucia een fietstocht
georganiseerd over de Strabrechtse heide.
Op 29 september stond een fietstocht gepland voor de leerlingen van groep 8 van Puur Sang
Loeswijk, deze kon vanwege het slechte weer niet doorgaan.
Op 13 okt. hebben we met 33 kinderen en 7 gidsen het herfstpad gelopen met leerlingen van
groep 4/5 in natuurgebied ’t Sang. Aan de hand van opdrachtjes gaan kinderen zelf op zoek
naar zaden, paddenstoelen en spinnen en leren ze aan de hand van bladeren de namen van
bomen.
Op 18 en 20 okt. hebben we hetzelfde herfstpad gelopen met kinderen van Puur Sang Lucia
en met kinderen van de Kersentuin hebben we het pad gelopen op de Molenheide.
Op 10 nov. was de verplaatste Boomfeestdag. Door kinderen van Puur Sang Lucia en
Loeswijk werden struiken geplant aan de Eikenpage in de wijk Luchen. Dit i.s.m. de
gemeente Geldrop-Mierlo.
Op 24 nov. hebben leerlingen van groep 8 van de Kersentuin berkenboompjes verwijderd bij
de speeltuin op de Molenheide. Sommige kinderen waren zo enthousiast dat ze ’s middags
wel weer terug wilden gaan. Dank aan Toon v.d. Heijden die zoals altijd voor appels en
spades zorgde.
Ook heel veel dank aan alle schoolgidsen voor hun inzet.
Wij gaan dit jaar de tentoonstelling “Kleur om te overleven” opbouwen. Hopelijk gaat het dit
jaar de kinderen van de basisscholen wel lukken om de tentoonstelling te bezoeken.
Wij, van de scholenwerkgroep, hebben er in ieder geval zin in.
In totaal hebben ongeveer 150 kinderen deelgenomen aan de School activiteiten.
Rondje Natuur (Maandag ochtenden)
In het corona jaar 2021 was er geen vaste programmering. In het begin zat alles op slot en op
een gegeven moment was er wat meer actie mogelijk. Vele maandagochtenden om 9.30 uur
bij het Klokhuis samengekomen met een paar IVN-ers die ook graag naar buiten wilden. In
september/oktober rondom de tafel, op anderhalve meter afstand, gaan zitten om een binnen
(rondje natuur) en buitenschema (wandelen/fietsen) op te stellen voor de komende maanden.
Het binnen gebeuren is door opnieuw weer een Lock down helaas niet uitgevoerd. Dus maar
weer elke maandag naar buiten. Steeds maar een klein groepje fanatiekelingen. Al met al
hebben we veel natuur in Mierlo gezien, iets wat we ook interessant vinden. Ook in de
wintertijd is de natuur spannend. Elke keer ontdekken we iets kleins, iets fijns, iets nieuws.
Vaak levert dat “huiswerk” op en kunnen we thuis ook bezig zijn voor het IVN en de
maandag erop elkaar informeren of niet!
Voor 2022 hebben we een schema klaar voor “echte” uitvoering, voor heel veel IVN-ers!!
In totaal hebben ongeveer 10 personen per ochtend x 30 weken is 300 personen aan het
Rondje Natuur deelgenomen.
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Vogelwerkgroep
Ook voor de vogelwerkgroep was 2021 het tweede corona jaar. Desondanks hebben we toch
wel kunnen vogelen en de normale tellingen kunnen doen:
1. Strabrechtse Heide: hier tellen we de bijzondere broedvogels voor het SOVON. Dit
gebeurt het hele broedseizoen door. Vaak ’s ochtends vroeg, maar voor de
nachtzwaluw moeten we ’s avonds op pad (dan is het ook heel mooi op de heide).
2. PT telling: hier tellen we alle vogels die we zien gedurende 5 minuten op vooraf
bepaalde punten (die ieder jaar gelijk zijn) in en om Mierlo. In totaal zijn het 21
punten, die we met verschillende groepjes afgaan. Deze telling is altijd een fijne
afwisseling tijdens de feestdagen in december. Bovendien is het het langstlopende
monitoring traject van het SOVON; het is gestart in 1978!
3. Klapekstertelling op de Strabrechtse Heide: dit is inmiddels ook een vaste telling
geworden. In november en februari wordt door de gezamenlijke vogelwerkgroepen
van Asten, Geldrop, Heeze en Mierlo tegelijkertijd alle klapeksters op de heide geteld.
4. Watervogeltelling: dit is voor de vogelwerkgroep een nieuwe telling en vindt plaats
langs het Helmonds gedeelte van de Aa. Eenmaal per jaar, in januari, lopen we
daarlangs en tellen alle watervogels.
Nieuw dit jaar was het inventariseren van de gierzwaluwen in het Lijndje. Hier zullen
binnenkort de daken gerenoveerd worden en daarom moest er geïnventariseerd worden, zodat
er voldoende vervangende nestenplaatsen aangeboden kunnen worden na de renovatie. Mooie
bijkomstigheid was, dat deze telling ook de kas van het IVN wat heeft kunnen spekken, en
Martien nu een goede ladder heeft om de uilenkasten te kunnen controleren.
Over uilenkasten gesproken. In 2021 zijn er 6 jonge steenuilen geboren in en om
Mierlo/Nuenen in kasten die de vogelwerkgroep in beheer hebben.
De Slechtvalken hadden dit jaar 3 jongen, die ook allen zijn uitgevlogen. Helaas is er twee
keer een dode jonge slechtvalk terug gemeld, beide vanuit Friesland. We hopen dat de laatste
jonge slechtvalk wel door de winter is gekomen en een eigen territorium kan vinden.
De oeverzwaluwwand in Brandevoort, die wij samen met IVN Helmond onderhouden, was
dit jaar goed voor 120 bezette nestgangen! Het onderhoud houdt in, dat in het vroege voorjaar
de nestgangen van het afgelopen jaar weer dichtgestopt worden.
Daarnaast heeft de vogelwerkgroep meegedaan aan de Fête de la Nature met veel informatie
over de lokale vogels en vogelgebieden. Er was zelfs een heuse prijsvraag uitgezet.
De publiekswandeling naar de Kwegt kon in de herfst met de oplopende aantallen corona
infecties niet doorgaan. Het idee is, deze dit jaar te herhalen.
Over onze excursie naar Zeeland heeft u kunnen lezen in de Inktzwam van Winter 2021.
Wij kijken zeer uit naar een goed vogeljaar 2022, jaar van de Merel.
Vlinderwerkgroep
Geen informatie beschikbaar

6

Tuinwerkgroep
Het jaar 2021 was voor de tuinwerkgroep gericht op het normale onderhoud van de IVN-tuin,
met in achtneming van de geldende coronaregels.
In het voorjaar hebben we, gebruik makend van een aanbieding van de landelijke IVN, een
tiny forest in onze tuin aangelegd. Daarvoor hebben we een deel van het grasveld omgespit en
voorzien van compost om te zorgen voor een goede voedingsbodem. Het lijkt erop dat alle
stekjes het doen, althans in 2021. We moeten afwachten of ze ook afgelopen winter hebben
overleefd.
De gemeente heeft zowel in het voor- als najaar het tuinafval laten ophalen, waarvoor onze
dank.
Fotowerkgroep
In Oktober 2021 is de fotowerkgroep tot de conclusie gekomen dat zij, door uiteenlopende
oorzaken, geen volwaardige werkgroep meer kunnen zijn. Daarbij spelen o.a. tijd- en
gezondheid een rol. De organisatie en voortgang van de fotowerkgroep komt nu neer op een
te beperkt aantal fotografen en dat is geen wenselijke en toekomstbestendige situatie. Bij
geen van de huidige fotografen is er de ambitie e/o mogelijkheid om de werkgroep verder
uit te breiden. Als gevolg hiervan is er een unaniem besluit genomen om de fotowerkgroep
op te heffen.
Gelukkig blijven zij wel op structurele basis hun fotomateriaal beschikbaar stellen voor het
IVN Mierlo, met name voor de Inktzwam. Incidenteel kunnen zij ook, in overleg, voor
projecten benaderd worden.
Werkgroep Mierlose Zwarte
Op 6 november 2021 zijn 36 kersenbomen afgeleverd waarvan 4 leibomen en 32
halfstambomen. Het totaal aantal bomen vanaf 1995 komt daarbij op 1277 stuks.
In verband met Corona zijn er helaas geen openbare activiteiten geweest zoals de fietstocht en
de verenigingendag.
In 2021 zijn er vele jonge enten niet goed aangegroeid. Waarschijnlijk is dit het gevolg van
een te lage bemesting in combinatie met de luizenplaag en een nat voorjaar. Om na te gaan
wat we kunnen verbeteren is er een grondonderzoek uitgevoerd. Hieruit volgde dat de
tuingrond te zuur is (pH 5.5) en arm aan meststoffen. Om dit te verbeteren hebben we in
2021 al eenmaal zeewierkalk gestrooid. Dit gaan we jaarlijks herhalen. Verder is de grond in
februari 2022 bemest met paardenmest/compost en potgrond en daarna gespit. Ook werd ons
geadviseerd om de bomenrij een 0,5 m te verplaatsen zodat de bomen niet op dezelfde plaats
komen te staan. Hierdoor verwachten we voor 2022 een beter ent-resultaat waardoor we in
2023 weer de nodige bomen hebben.
Jammer genoeg betekent dit wel dat we voor 2022 weinig of geen bomen hebben.
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Ook 2021 was een goed kersenjaar. De bomen hingen aardig vol en de spreeuwen kwamen te
laat.

Werkgroep Lezingen
Leny en Toon hadden een mooi lezingen schema samengesteld voor het jaar 2021. Maar
helaas, zoals bijna alle activiteiten, konden ook deze vanwege Corona niet doorgaan.
Leny gaf in de loop van 2021 aan dat ze ermee wilde stoppen zo gauw er iemand zich aan
zou melden, om haar plaats in te nemen. Gelukkig meldde onze penningmeester Ton van
Herpen zich om in dit van Leny over te nemen.
Zo rond de maand november zijn Ton en Toon bij elkaar gaan zitten om hun ervaringen te
delen. Zij hebben beiden de hoop dat 2022 misschien wel weer een enigszins normaal jaar
gaat worden en hebben toen het schema dat in het water was gevallen weer ter hand
genomen. Zij hebben weer alle lezinggevers benaderd en ieder was ook weer enthousiast en
had er zin in om weer mee te doen. Zo hadden zij het schema vrij snel voor elkaar. We
hebben er samen zin in om in 2022 alles te laten lopen zoals we als werkgroep gewend zijn
en hopen op een grote belangstelling.
Werkgroep Duurzaamheid
De Werkgroep Duurzaamheid, opgericht medio 2018, stelt zich ten doel duurzaamheid
onder de aandacht te brengen van de eigen leden en het publiek. Sinds het voorjaar van
2021 bestaat de Werkgroep Duurzaamheid uit leden van zowel IVN Geldrop als IVN Mierlo.
Door een overkoepelende werkgroep verloopt de samenwerking met de gemeente
efficiënter en zijn voorstellen beter afgestemd. Door de uitwisseling van kennis en ideeën
tussen beide IVN's kunnen we bovendien meer effect sorteren, zowel naar de gemeente als
in het algemeen.
Dit wil de werkgroep bereiken door:
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•
•

•
•
•
•

Het ondersteunen van de eigen coördinatoren en vrijwilligers via het aandragen van
ideeën om duurzaamheid te integreren in bestaande en nieuwe activiteiten
Meepraten binnen het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo door 2 leden per keer;
gezamenlijk het voorbereiden van die kwartaalbijeenkomsten van het platform wat
betreft de inbreng van IVN Geldrop
Invulling geven aan de IVN-kraam tijdens de Andere Mert (jaarlijkse duurzame markt
eind september)
Het (mede) organiseren dan wel ondersteunen van lezingen en andere activiteiten
Het publiceren van artikelen in Middenstandsbelangen, op de eigen website en waar
mogelijk andere media
Het aanhoudend aandacht vragen voor duurzaamheid via de nieuwsbrief voor leden
en donateurs

Tevens organiseert deze werkgroep de Schoonmaakdagen in Maart en September met de
bedoeling meer aandacht voor zwerfafval te krijgen.
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III Andere activiteiten
Slootjesdagen
In het weekend van 12 en 13 Juni werden de slootjesdagen georganiseerd door IVN Mierlo.
Als locatie werd voor het IVN-terrein aan de Goorsedijk gekozen omdat hier de Corona
regels het beste gehandhaafd kunnen worden. Tevens zijn hier meerdere faciliteiten ter
beschikking waarvan gebruik gemaakt kan worden. De organisatie was blij verrast met de
hoge opkomst. De vier beschikbare sessies waren immers in korte tijd volledig volgeboekt.
De zaterdag begon met een beetje druilerig weer maar dat weerhield de eerste deelnemers
niet om zich om 10.00 uur enthousiast te melden. De eerste groep kinderen werd
verwelkomd door de IVN-vrijwilligers en kregen tekst en uitleg van wat er allemaal stond te
gebeuren. De kinderen kon den niet wachten tot ze mochten beginnen met schepnet,
loeppotje en zoekkaart. Al snel stonden de eerste kinderen aan het water om te vissen met
de beschikbare schepnetjes. En de vangst was er dan ook naar. Ontelbaar veel
rugzwemmertjes, salamanders, poelslakken, libellenlarven en andere watermonstertjes. Met
behulp van de zoekkaarten en het loeppotje was het mo gelijk de vangst te determineren.
Op een andere locatie op het terrein stonden microscopen gereed voor verder onderzoek
van planten en dieren waar dankbaar gebruik van werd gemaakt. Voor de meeste van hen
was de ochtend dan ook te snel voorbij.
In de middag kwam af en toe de zon door en de zondag was het heerlijk zomers weer.
Opvallend was het enthousiasme waarmee elke groep aan de slag ging. Ook de ouders
vermaakten zich prima en hielpen goed mee. Al met al kunnen we terug kijken op een
bijzonder geslaagd evenement wat zeker voor herhaling vatbaar is.
Het IVN stimuleert het beleven van de natuur, en dat doe je samen. De slootjesdagen waren
hier een goed voorbeeld van. In totaal hebben 30 kinderen en evenzoveel ouders de
Slootjesdagen bezocht.
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Fête de la Nature
Op zaterdag 4 September vierde IVN Mierlo haar eerste Fête de la Nature activiteit. De
weersvooruitzichten waren veelbelovend maar bleken toch iets te optimistisch te zijn. De
ochtend begon een beetje grijs maar dat weerhield onze gemotiveerde IVN leden er niet van
om het terrein feestelijk aan te kleden en de Fête de la Nature vlaggen te hijsen.
In de ochtend konden we een 20-tal bezoekers verwelkomen op de Info markt “Vogels in uw
omgeving”. Voordat we begonnen was er de gelegenheid om koffie en gebak te nuttigen
omdat deze dag immers in het teken van een natuurfeestje stond. De vogelwerkgroep had vier
stands ingericht met verschillende thema’s zoals tips voor beginnende vogelaars; hoe krijg je
vogels in je tuin; leren vogels kijken met een verrekijker en/of telescoop en het leren
herkennen van vogels en wat hun leefgebieden zijn. Ter afsluiting was er de gelegenheid om
een vogel quiz te doen om het geleerde te kunnen toetsen. Gezien de positieve reacties van de
deelnemers konden we de ochtend zonder meer succesvol noemen. Voor degenen die wilden
stond er een lunch klaar en daarna werd de middag workshop voorbereid.
De middag stond in het teken van het herkennen en leren over de natuur op een eenvoudige
manier. Dit kan met behulp van de Obsidentify App. Deze workshop werd verzorgd door
leden van de fotowerkgroep. Rond 14.00 waren alle deelnemers binnen in het Klokhuis om
het gebruik van deze App uitgelegd te krijgen met duidelijke aanwijzingen via het grote
scherm. De meesten hadden dit snel onder de knie en na een half uur kon iedereen naar buiten
om het geleerde in praktijk te brengen. Gelukkig brak op dat moment de zon door. Het
oefenen met de App leidde tot enthousiaste reacties en veel interactie tussen de deelnemers.
Ook deze workshop kon op veel positieve reacties rekenen en was zeer succesvol.
Zonder de welwillende hulp van de leden van de Vogel- en Fotowerkgroep was dit allemaal
niet mogelijk geweest. Daarom gaat onze speciale dank uit naar Bernadette Soemers; Dehlia
Willemsen; Meindert Beerlage; Theo van de Broek; Jan van der Heijden; Peter Jansen en
Martien Vorstenbosch.
Als sluitstuk van de dag werden de voorbereidingen voor de BBQ getroffen. Rond 17.00 uur
stroomden ongeveer 40 deelnemers het IVN-terrein op om het eerste drankje te nuttigen. De
namiddagzon scheen uitbundig en heerlijke geuren kwamen vrij van de BBQ. Na het
openingswoord van onze voorzitter werd de BBQ geopend. Het was een prettig weerzien voor
onze leden die elkaar na lange tijd weer konden begroeten en de gelegenheid hadden om weer
bij te praten. Onder het genot van een drankje en het goed verzorgde buffet vloog de avond
om. Tegen het vallen van de avond togen onze leden voldaan naar huis. De eerste Fête de la
Nature was een mooie dag met dank aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen.
Volgend jaar weer!!!
In totaal hebben zo’n 60 mensen deze dag bezocht.
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Wereldschoonmaakdag
Op 18 September is Mierlo weer een stukje schoner geworden in het kader van de
Wereldschoonmaakdag. Zo'n 12 vrijwilligers hadden zich gemeld op deze mooie zaterdag om
een stukje Mierlo te ontdoen van afval. Het centrum en de buitengebieden werden grondig
aangepakt door onze vrijwilligers die gewapend met prikkers en vuilniszakken om 10 uur op
pad gingen.
Rond 12 uur was het weer verzamelen bij het Klokhuis en de "oogst" was aanzienlijk.
Ongeveer 10 goed gevulde vuilniszakken werden er ingeleverd. Het was goed om te zien dat
zowel jong als oud hun steentje hebben bijgedragen. Onder het genot van een heerlijk kopje
koffie of thee werd er nog volop nagepraat in de IVN-tuin.
Al met al weer een mooie dag met een goed resultaat met dank aan de vrijwilligers.

Berkentrekken
Op 18 en 25 September 2021 vond de activiteit "berken verwijderen" op de Strabrechtse
Heide plaats.
Op dit moment bloeit op de Strabrechtse-Heide de heide weer prachtig. Daar genieten vele
fietsers en wandelaars van en ook de vogelkijkhut bij het Beuven wordt altijd druk
bezocht. Het natuurlijke proces op de heide zet zich voort. Dat laat zich zien doordat de
berken daar in de omgeving weer volop groeien. Dit is een constant proces dat zich blijft
herhalen en onze aandacht en inspanning, blijft vragen.
Daarom hebben IVN Asten Someren en IVN Mierlo samen met de gemeente
Someren het idee opgepakt om de berken te gaan verwijderen. De opzet is om de oevers
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van het Beuven (bij de vogelkijkhut en observatiewand) en de strook tussen ven en fietspad
vrij van jonge berkenopslag te maken zodat het zicht op het ven behouden blijft.
De opkomst op beide dagen was gelukkig groot en dat was ook nodig om de grote
hoeveelheid berken te verwijderen. Na twee zaterdagen hard werken is het resultaat goed
te zien wat veel voldoening geeft. De sfeer en het weer waren uitstekend en ook voor de
inwendige mens werd gezorgd met koffie en een lekker Brabants worstenbroodje.
Veel dank aan de organisatie en de vrijwilligers voor hun inzet.

Bomeninventarisatie
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft het IVN Mierlo benaderd met de vraag of wij de
gemeentelijke monumentale bomenlijst zouden willen inventariseren. Hiervoor wordt een
lijst beschikbaar gesteld van de bomen die de vorige keer zijn geïnventariseerd en welke
bomen kandidaat zijn. Daarnaast worden tablets ter beschikking gesteld om de gegevens op
in te vullen. Riky R en Henk hebben zich beschikbaar gesteld om deze inventarisatie te doen
wat toch nog een hels karwei bleek zeker door het niet goed functioneren van de tablet.
Uiteindelijk zijn ze er toch in geslaagd de inventarisatie tot een goed eind te brengen en
hebben we de Gemeente goed geholpen.
Boomfeestdag
Op woensdagochtend 10 November 2021 om 10.30 uur melden zich de groep 7 leerlingen
van Puur Sang op de locatie Luchen om de Boomfeestdag te vieren. Medewerkers van
de gemeente hadden inmiddels de nodige voorbereidingen getroffen en stonden al klaar
met het plantmateriaal. Een zestal grote bomen zoals de Kastanje, Kersenboom en Esdoorn
en een aantal bes-, zaad- en nootdragende struiksoorten konden in de gereedgemaakte
13

gaten geplant worden. De kinderen hielpen goed mee en luisterden aandachtig naar de
uitleg over de bomen en planten gegeven door leden van Scholenwerkgroep IVN Mierlo.
Wethouder van de Laar van Openbare werken was ook present en hielp een handje mee.
Met dank aan allen is Mierlo toch weer een stukje groener geworden.
Ongeveer 25 kinderen hebben aan deze activiteit deelgenomen.
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IV Communicatie
Nieuwsbrief
Regelmatig wordt per mail een korte nieuwsbrief naar de leden gestuurd met wat
nieuwsfeitjes en aankondigingen.
Website
Getracht wordt de website actueel te houden en activiteiten aan te kondigen.
Social Media
Actief op Twitter en Facebook. Op Twitter wordt sinds een jaar een grote toename van
volgers en tweets gezien.
Januari 2021
Tweets
Tweetweergaven
Bezoeken aan profiel
Vermeldingen
Aantal volgers

December 2021

13
21
207

43
6.536
2.668
44
246

Persberichten
Aanzienlijke toename van persberichten, verslagen en aankondigingen in lokale kranten.

Maart 2022
IVN Mierlo
Goorsedijk 1
5731 PC MIERLO
bestuur@ivnmierlo.nl
Voor informatie over werkgroepen en activiteiten:
Website: https://www.ivn.nl/afdeling/mierlo
Facebook: https://www.facebook.com/ivnmierlo
Twitter: https://twitter.com/ivnmierlo
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