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IVN –afdeling Laarbeek
Trentstraat 23
5741 ST Beek en Donk
Email: secretaris@ivnlaarbeek.nl

Jaarverslag 2021 – IVN Laarbeek
Dit jaarverslag is een weergave van het reilen en zeilen van de groep vrijwilligers in Laarbeek die zich inzetten
om « Mens en Natuur » dichter bij elkaar te brengen. Zij dragen het IVN een warm hart toe. Door de drempel
laag te houden, proberen we zo veel mogelijk mensen met onze cursussen en activiteiten te bereiken. De
samenwerking met andere natuurorganisaties, gemeente, waterschappen is erg belangrijk.
2021 was opnieuw een vreemd jaar ivm de coronapandemie. Hierdoor zijn door het jaar heen wel activiteiten
georganiseerd. Maar lang niet zoveel als we zouden wensen.
IVN Laarbeek had eind 2021 een ledenaantal van 272 en 31 jeugdleden.

1 Distributie
(Coördinator Hetty Lemmens)
Distributie van het boekje en eventuele andere post voor alle leden vindt plaats door de werkgroep.
De boekjes worden door Grafic Image. Ton en Anneke plakken er etiket stickers op en brengen ze naar Hetty
Lemmens. Hetty zorgt dat de bezorg(st)ers in Beek en Donk, Lieshout en Mariahout hun boekjes ontvangen
en verzorgt verzending naar de postadressen en
mailabonnementen.
In 2020 hebben de volgende mensen de distributie
verzorgd van De Bimd:
Aarle-Rixtel: Maria Krijnen, Francine Janssen en Hetty
Lemmens
Beek en Donk: Joke Kuijpers, Sylvia van Gisteren en
José Vereijken
Lieshout: Arnoud van de Kam
Mariahout: Jan Bijnen
Verspreiding naar de verdelers: Hetty Lemmens
Postadressen: Hetty Lemmens
Mailadressen: Hetty Lemmens
De jeugd-IVNertjes krijgen ook een boekje en die
adressen worden door de leiding doorgegeven aan
het secretariaat.
Tevens worden de boekjes en eventuele andere
informatie op de website geplaatst.

2 Interieurverzorging
(coördinator Antoinette van Bree)

Gedurende het jaar 2021 is Antoinette na genoeg elke woensdagochtend in de Bimd geweest om samen met
anderen het gebouw schoon te houden.
Iedere week worden de toiletgroep en de keuken schoongemaakt. De zaal wordt gezogen en opgeruimd.
Artikelen die ik tegenkom probeer ik zoveel mogelijk op te ruimen.
Dit alles doe ik met veel plezier.

3 Gebruik gebouw
(Coördinatie Ben van Noordwijk)
Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die in het jaar 2021 in het IVN-gebouw hebben
plaatsgevonden.
Ondanks de coronatijd is er toch nog een aantal keren gebruik gemaakt van het gebouw
De gebouwagenda staat in het mailadres:
debimd@gmail.com. Ben van Noordwijk, Gerrit Post en Bert en Hetty Lemmens hebben een paswoord.
Indien nodig kan men bij hen iets opvragen.

1. Boomplantdag/NL Doet: 254 personen.
2. IVN algemeen: 73 personen.
3. Werkgroepen: 916 personen.
4. Extern/cursussen: 116 personen.
Deze lijst is misschien niet helemaal compleet.
Proberen volgend jaar de gegevens preciezer te noteren en door te geven.
Het totaal aantal bezoekers van de Bimd in 2021 is 1359 personen (2020 was dat 1359)
Dit betreft georganiseerde evenementen (boomfeestdag), verbouwing, werkgroepen, cursussen, en andere
activiteiten.

4 Catering
(Coördinator Antoinette van Bree)
De boodschappen voor de catering en het verzorgen van het interieur in De Bimd wordt gedaan door
Antoinette van Bree.
Het zou wel fijn zijn als degene die iets mist of constateert dat iets op is, dit via de mail even laat weten zodat
er op tijd boodschappen gedaan kunnen worden. Haar mailadres is: acmvanbree@gmail.com
Wat betreft de catering zorgt Antoinette voor de nodige koffie, thee etc.
Bier, wijn en frisdrank worden steeds aangevuld.
Zijn er evenementen dan is er steeds goed contact met de evenementengroep over de inkoop.
De afdracht van consumptiegelden gaat prima via de enveloppen in de brievenbus.
Op het eind van het jaar wordt een financieel overzicht gemaakt van de kosten en de baten en afgedragen
aan de penningmeester
Helaas kan er dit jaar niets afgedragen worden, omdat door de coronacrisis geen bijeenkomsten – verhuur en
bijeenkomsten van de imkervereniging hebben plaats gevonden. Al deze activiteiten zorgen voor inkomsten.
Op naar een beter jaar.
Dank voor de medewerking. Samen houden we het gezellig!!

5 Onderhoud gebouw.
(Coördinator Ben van Noordwijk)
In 2021 is de achterkant van het gebouw de Bimd grondig aangepakt.Deze is
vernieuwd met ook nog kleine mooie raampjes.
In 2021 is begonnen aan het invalide toilet. Het schilderwerk en afmontage is
dit gereed.
Helaas is de bouw een aantal keren stop gelegd ivm Corona regels. Daardoor is
er flinke vertraging gekomen in de verbouwing.

De keuken-uitbreiding is omgezet naar een kleine vergaderruimte. Deze gaat
steeds meer vorm krijgen. Ook hier heeft Corona de voortgang flink vertraagd..
Het doel is om tijdens het kikkerconcert 2022 de bouw gebruiksklaar te hebben
en in Sept de officiele opening te kunnen doen.

6 Natuurwerkgroep „DE BIMD”
(Coördinator Gerrit Post)
We hebben met een aantal personen gewoon door kunnen werken op de woensdagochtend. We waren
gemiddeld met 8 personen en op de dinsdagochtend met 3 personen en vrijdagmiddag gemiddeld ook met 3
personen. Zelf was ik er gemiddeld 2 ochtenden per week extra, zodat onze uren op jaarbasis ongeveer op
1664 uur uitkomen.
Ook konden we weer enkele nieuwe vrijwilligers aan de Natuurwerkgroep toevoegen en zijn er een paar
afgevallen, onze ledenlijst telt nu 19 personen.
We hebben inmiddels een volwaardige Tiny Forest aangelegd en aangeplant met zo’n 30 verschillende
inheemse bomen en struiken en is er een leslokaal gerealiseerd.
De graslanden zijn weer gehooid en afgevoerd voor de Jan Mikkers Hoeve. Het overige hooigras velden
hebben we zelf gemaaid en afgevoerd. Ook zijn de struwelen, knotbomen en fruitbomen zijn gesnoeid.
De bloemrijke akkerranden hebben door het natte jaar niet zo geweldig gebloeid hopen dat het komend jaar
beter wordt.De vlindertuin, bijenweide en het voedselbos hebben een opknap beurt gehad.
De Crowdfunding met de geadopteerde bomen zijn de 100 bomen gepasseerd en zijn we daar mee gestopt.
Zijn nu bezig met een bomenwandeling op papier te zetten en hopen deze in 2022 rond te hebben.
De poelen zijn weer onderhouden, alleen de poel bij het gebouw heeft meer aandacht nog en we bekijken of
we daar dit jaar een Helofyten filter kunnen aanleggen.
De voorbesprekingen met De Gilde en Martin Vinken over de weilanden grensende aan de IVN tuin voor
verandering van cultuur naar natuur zijn in volle gang en worden mogelijk in 2022 uitgevoerd.
De tuin is open gesteld op dinsdag- en woensdagochtend van 08.30 - 12.00 uur en vrijdagmiddag van 13.00 15.30 uur en op de 2e zaterdag van de maand van 08.30 - 12.00 uur!

7 Contactavonden
(Coördinator Jo Kuijpers)

In De contactwerkgroep heeft slechts een lezing kunnen geven in 2021
We hebben in het voorjaar een lezing on line gehad van ons eigen ivn lid Piet Gruyters.
Hier waren rond de 80 aanwezigen en was een groot succes.
Verder hebben we in september een lezing gehad van Toon Gevers en in okt heeft Henk Huyser een lezing
gegeven over paddenstoelen.
Verder is ons team uitgebreid met Jolanda Rooyackers uit Beek en Donk.
Jolanda is wel lid van IVN. Laarbeek maar nog niet actief.
Welkom Jolanda.
In maart 2022 gaan wij weer beginnen met een lezing. We hebben hiervoor Rini Kersten gevraagd.
Als het goed is gaan we ook in april 2022 voor een lezing zorgen.
We hopen dat we in september 2022 weer als vanouds kunnen starten

8 Wandelingen/gidsen
(coördinator Marianne de Jong)
In 2021 zijn 2 publiekswandelingen. Dit heeft alles te maken met corona.
Helaas zijn niet alle aantallen van de leden/publiekswandelingen doorgegeven. Daardoor zijn de cijfers voor
de leden/publiekswandelingen niet helemaal betrouwbaar.
Daarin tegen zijn er veel meer mensen gaan GeoCaches. De 5 caches zijn in 2021 ook weer goed bewandeld
door corona. In veel commentaar vind je terug dat mensen het fijn vinden om zo bezig te zijn in de natuur –
coronaproof.

Jaar
Gem. aantal personen per
publiekswandeling
Gem. aantal personen per
aangevraagde wandeling
Gem. aantal personen per leden
wandeling
Gem. aantal Geocache wandelaars
per route (5)

2021
23

2020
?

2019
28

2018
31

?

23

37

25

?

?

13

12

32

32

27

35

Ledenwandelingen
Het aantal ledenwandeling in 2021 waren er niet veel. Door corona zijn diverse wandelingen afgelast.
Hopelijk in 2022 toch weer een beetje beter
De insteek is om samen van de natuur te genieten maar zeker ook om hier samen van te leren. Steeds
worden we weer verrast door de schitterende natuur die in onze nabije omgeving aanwezig is. Dit levert dan
ook continue enthousiaste reacties op tijdens en na de wandelingen
Een van de reguliere gidsen bereidt de wandeling voor. Het aantal gidsen dat de wandeling leidt, is diverser
geworden. Dit is een prima ontwikkeling.
Het wandelgebieden liggen niet te ver weg rijden van Laarbeek te liggen. Dit betekent dat we voor 12.00 uur
weer terug kunnen zijn. Vaak drinken we na afloop gezamenlijk, overigens op vrijwillige basis, een kop koffie
in een gelegenheid in de buurt
Voor de ledenwandeling bestaat steeds meer een blijvende behoefte onder onze IVN leden.
Voor 2022 zullen we weer moeten kijken hoe de vlag ervoor staat ivm Corona.

8.1 Aangevraagde wandelingen
Door Corona zijn natuurlijk ook de aangevraagde
wandelingen op een laag pitje komen te staan.
Hopelijk in 2022 kunnen we weer meer.

8.2 Geocache wandelingen (Coordinator: Marleen Verboven)
In 2016 is dan de laatste van de caches actief geworden voor Geo-Cache (“Speurtocht” met de GPS) - de
bonus
Dit heeft geleid dat alle caches nu goed belopen. Men moet alle 4 de routes lopen om de 5 e cache te kunnen
vinden
Deze routes zijn goed bezocht:
Jaar
2021
2021
2020
2019
Vogel Natuur Pad
40
40
34
22
Aarlese Beemden
40
28
28
20
Ommeje Oost - Mariahout
47
38
33
39
’t Hof – Lieshout
43
43
38
38
Bonus indien alle 4 gelopen
25
26
24
15

De caches hebben respectievelijk het volgende aantal favo’s:
2022
2021
2019
Vogel Natuur Pad
43
42
39
Aarlese Beemden
15
15
15
Ommeje Oost - Mariahout
40
40
40
’t Hof – Lieshout
26
26
26
Bonus indien alle 4 gelopen
24
24
21

2019
32
10
30
18
14

Enkele reacties uit het veld:
Met dit prachtige weer stond vandaag de multi 't Hof op het programma samen met team dedekkertjes1. De
andere 3 multi's van de IVN hebben we enkele weken geleden al gelopen. Een mooi rondje en weer een nieuw
gedeelte van dit bos ontdekt. Ook nog even jeugdsentiment opgedaan bij De Duveltjesberg waar we vroeger
vaak met Hiep Hoi naartoe gingen. Thanks voor dit mooie rondje.
Nadat we deze ronde gelopen hadden was de bonus snel uitgerekend. Deze hebben we snel gevonden en
kunnen loggen.
CO bedankt voor het leggen van deze multi's en voor de nieuwe ontdekkingen die we gedaan hebben...
Na alle IVN routes hebben we
de bonus kunnen oplossen
samen met onze vrienden
dekluitjes en wat een heerlijk
weer is het toch we hadden
gekozen om het in de ochtend
te lopen dan was het nog wat
rustiger in het bos corona
proef Gr Dedekkertjes1 favo
voor de routes en de bonus
Mooi en educatief rondje, zelfs
mede cachers uit het dorp zelf
waren op deze plekjes niet
geweest.

9 Werkgroep water
(Coördinator Marcel Cox)
De waterwerkgroep Laarbeek bestaat in begin 2021 uit 13 actieve leden. Konden we in 2018 en 2019
nauwelijks op pad vanwege de droogte, werden we in 2020 beperkt in onze bewegingsvrijheid door de Covid-

pandemie (corona). Ook in 2021 werden we hierdoor geteisterd. Gevolg dat er in 2021 2 leden zijn gestopt.
We zijn het seizoen geëindigd met 11 leden.
Desondanks zijn we In totaal 8 keer op pad geweest om onderzoek te doen naar vissen en amfibieën in
poelen en beken/sloten van Laarbeek.
Normaal starten we in maart met het eerste veldwerk, maar in 2021 konden we 5 mei pas de eerste keer op
pad. We hebben uiteindelijke de keuze aan de leden gelaten of ze mee op pad wilden. Dit is overigens altijd
ons uitgangspunt, maar in deze tijden is dat zeker belangrijk. De laatste bijeenkomst was op zaterdag 23
oktober. Voor het teamgevoel hadden we dit jaar afgesproken om samen het seizoen af te sluiten in de Bimd.
We zouden seizoen 2021 evalueren, doorkijken naar 2022 en Bas onze laatste aanwinst zou een presentatie
verzorgen van zijn onderzoek naar reptielen en amfibieën in de Meinweg. Door de aangescherpte
maatregelen, hebben we dit helaas niet door kunnen laten gaan.
Onze gegevens zijn weer doorgegeven via telmee.nl aan Ravon (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek
Nederland). Zij houden de ontwikkelingen van vissen, reptielen en amfibieën in Nederland bij. En waren
tevens input voor het periodieke rapport natuurmonitoring resultaten, opgesteld door Ecologica voor de
gemeente Laarbeek. Deze gegevens zijn tevens input voor onze eigen Excel-database die we reeds sinds 2010
met inventarisatiedata vullen. In 2021 zijn 17 poelen bezocht en 13 sloten/beken.
Helaas is er de laatste jaren in Nederland een virus actief onder de amfibieën, bekend onder de naam
‘Ranavirus’. Ranavirussen zorgen onder andere voor zogenaamde ‘geprogrammeerde en
ongeprogrammeerde celdood’. Ook in 2020 hebben we gelukkig nog geen bijzonderheden aan amfibieën
aangetroffen.
Echte bijzondere waarnemingen (van beschermde soorten) zijn uitgebleven. Wel is de alpenwatersalamander
(beschermd onder Wet natuurbescherming in 2 poelen vastgesteld. In de beken merken we met name een
toename van Amerikaanse rivierkreeften. Waaronder in Laarbeek ook de gestreepte Amerikaanse rivierkreeft
die in de rest van Nederland minder algemeen is. Ook de exotische grondels nemen toe waaronder in
Laarbeek de marmergrondel algemeen is en de zwartbekgrondel toeneemt in de Aa. Waarschijnlijk ten koste
van onze inheemse rivierdonderpad die we bij Eijckenlust dit jaar helaas niet hebben gevangen.
We zouden dit jaar ook samen met de werkgroep van Bakel op pad gaan, maar vanwege Corona hebben we
de groepsgrootte beperkt. We hebben dit jaar onze agenda ook niet op laten nemen op de site van RAVON
(Reptielen, amfibieën en vissen onderzoek Nederland).
Bijzondere vangst is de Moerassprinkhaan achter de waterzuivering bij de Gulden Aa. Het is geen vis of
amfibie, maar bijzondere waarnemingen voeren we altijd in Telmee.nl in.

10 Werkgroep publicaties
(coördinatie Sylvia van Gisteren – de Bimd, Cor Peters
dag/weekbladen)
In 2021 bestaat de redactie van het IVN-infoblad uit 2 leden: Anneke en Ton op den Buijs. Samen zetten ze
geweldige bladeren in elkaar. Maar dit hebben we ook te danken aan alle leden die stukjes hebben
ingestuurd.
In 2021 zijn er 4 bladen uitgekomen. Ze worden ook digitaal beschikbaar gesteld via de website:
https://www.ivn.nl/afdeling/laarbeek/verenigingsblad-de-bimd
Middels het ledenblad willen we de leden informeren over en betrekken bij activiteiten van de werkgroepen
van IVN-Laarbeek.

De redactie vindt het van belang dat zoveel mogelijk werkgroepen aan
bod komen. Daarvoor is kopij van leden van de werkgroepen nodig.
Het blad moet ook een uitstraling zijn naar de gemeenschap buiten
IVN-Laarbeek.

Cor Peters coördineerde in 2021 voor het laatste jaar de
aankondigingen voor de publiekswandelingen en lezingen van het IVN.
Deze worden ook overgenomen door Anneke en Ton.
Dit was helaas weer beperkt, vanwege de corona. Voor de activiteiten
kreeg hij hiervoor input van de natuurgidsen en voor wat betreft de
lezingen van Jo Kuijpers.
De MooiLaarbeekKrant was weer het belangrijkste medium voor de
publicaties, omdat het in elk huis van Laarbeek gratis wordt verspreid.
Radio Kontakt bleef een belangrijke rol spelen vanwege de publiciteit
op haar site.
Verder werden ook aankondigingen geplaatst in Rond de Linde (dat in
Lieshout verschijnt) en in het Eindhovens Dagblad..
Vaak lukte het om een goede foto, gemaakt door een IVNner, bij het
artikel te plaatsen. In de toekomst zal geprobeerd worden wat meer afwisseling te brengen in de foto’s.
Verder verzorgt Adriënne Hurkx de berichten van het IVN Laarbeek op de plaatselijke facebookpagina van het
IVN Laarbeek en ook van de regionale facebookpagina van de IVN’s in Zuidoost-Brabant.
De afdeling Laarbeek op de website van het landelijk IVN wordt bijgehouden door Marleen Verboven en
Zuzana Bergman.
Als er nog leuke ideeen hebt, of graag een update wil op de site. Graag een mail sturen naar
secretaris@ivnlaarbeek.nl en redactie@ivnlaarbeek.nl
Voor suggesties over publiciteit staan wij altijd open. E-mail-adres: publicaties@ivnlaarbeek.nl

11 Werkgroep de ortolaan
(Coördinator Jan Koot)
De volgende inventarisatie-werkzaamheden uitgevoerd:
Ivm Corona zijn er veel activiteiten niet uitgevoerd.
De vogelwerkgroep telde in 2021, 30 leden. Interesse in de vogelwerkgroep? Neem dan contact op
met Jan Koot 06-15833393.

12 Werkgroep jeugd
De groep bestond uit 16 kinderen, waarvan 7 meisjes en 9 jongens.
De leiding bestond uit vijf personen; Antoinette van Bree, Bernadette Vervoort, Wilma Martens , Henk van
Lierop en Cees Dietvorst.
Er waren 11 bijeenkomsten:
September
speurtocht IVN-gebouw
Oktober
paddenstoelen
November
speurtocht IVN-tuin
December
-

de Bimd
Grotel
de Bimd

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli

diersporen
boswandeling
boerderij
Insecten/bloemen
Slootje prutten

de Biezen
Ruweeuwsels
Familie Bouw, Sluisweg, Lieshout
de Bimd
Torreven Mariahout

Door de Corona-crisis moesten drie bijeenkomsten worden gecanceld.
Dankzij twee artikelen in “Mooi Laarbeek” hebben we in het nieuwe schooljaar een groep van 22 kinderen.

JAARVERSLAG JEUGD-IVN AVONDGROEP
Bijeenkomsten 2021
In januari zijn we gestart met een wandeling in de Biezen, waarbij we onderweg natuurbingo hebben
gespeeld. In februari hebben we een tocht over het IVN-terrein gelopen, waarbij onderweg verschillende
spelletjes gespeeld werden. In maart zijn we erop uit geweest met de GPS’en in Grotel. In april hebben we
een quiz gehouden om de kennis van de kinderen te testen en in mei hebben we waterbeestje gevangen in
de vijver van de Bimd. In juni hebben we een workshop fotografie gehouden onder leiding van Bert Lemmens
en in juli was de seizoensafsluiting met onze jaarlijkse barbecue en midgetgolf.
Na de vakantie zijn we in september het nieuwe seizoen begonnen met een groep van 15 kinderen, waarvan
5 nieuwe kinderen. De eerste bijeenkomst hebben we dan ook wat kennismakingsspelletjes gespeeld en het
blotevoetenpad gelopen. Ook hebben we het gehad over zaden en vruchten. In oktober zijn we op excursie
geweest naar Theo de Jong. Theo heeft een grote verzameling skeletten, en heeft hier geweldig over verteld.
November stond in het teken van paddenstoelen. De bijeenkomst van december kon helaas niet doorgaan,
vanwege de aangescherpte coronamaatregelen.
Verandering leiding
Dit seizoen is Casper de Groot gestopt als leiding. Marrit de Jong, Marion Balmer en Maria Krijnen zijn dit
seizoen toegevoegd aan de leiding. Samen met Thijs Oppers, Jo Kicken en Jetske van den Berg zijn we nu dus
met 6 personen leiding. Marion is echter tijdelijk gestopt vanwege de coronasituatie.

13 Werkgroep Natuurbeleidsgroep
(Coördinator: Ben Swinkels)
In de jaarvergadering van mei 2020 hebben we besloten tot oprichting van de Natuurbeleidsgroep.
Deze werkgroep heeft als taak om de visie en de doelstelling van het IVN in het oog te houden.
De verschillende meningen en de verschillende werkgroepen dienen binnen de grenzen van het IVN
te blijven. Vertegenwoordigers van het IVN dienen het gevoel te hebben dat ze in overlegsituaties
namens het IVN praten.
Leden zijn dan ook uit diversen geledingen: Gerrit Post, Bert Lemmens, Klaas Althuizen, Marcel
Cox, Esther Cornelissen, Dirkje Verhoeven, Maarten Vervoort, Cor Peters, Han Konings, Ben
Swinkels; Helga van den Heuvel heeft spontaan toegezegd om secretaris te worden.
Een nieuwe groep, waarvan de leden elkaar niet allemaal kenden, digitaal bij elkaar te laten komen,
leek geen goed idee. Corona was vanaf het begin een grote spelbreker.

De eerste live-vergadering was op 14 september 2021; onderwerpen waren de nieuwe
omgevingswet: het wordt overzichtelijker, maar wel attent blijven. Nieuwe visie buitengebied;
uitvoerig uitgelegd; IVN blijvend aandacht voor zandpaden en kleine bouwrestanten van vroeger.
Beleid en uitvoering Gulden Land; Kees Burghouts en Klaas Althuizen zitten in klankbordgroep. En
Slibdepot voor oeverzwaluwen.
Vergadering uitgesteld, maar uiteindelijk toch digitaal vergaderd: update buitengebied;
zoekgebieden zonneweiden en windmolens. Gaan daken voor op zonneweiden? Nieuws uit gulden
land; natuurinclusief bouwen ivm Klokkengieterij.
Vraag opnieuw gesteld over wat visie van IVN zou moeten zijn. Deze vraag zal voor de
bewustwording regelmatig gesteld worden.
Volgende vergadering 21 juni 2021.
De vergadering is weer niet door kunnen gaan vanwege corona.
De vergadering van 21 dec. is vanwege enkele omstandigheden verplaatst naar 21 dec. 2022.
Hiervan volgt een uitgebreid verslag inde de volgende jaarvergadering.

14 Werkgroep Planten Inventarisatie
(Coordinator: Mark Smits)
Algemeen:
Net als vorig jaar, is 2021 ook voor de plantenwerkgroep weer een raar jaar geworden. We hebben
geprobeerd, wanneer mogelijk, om buiten samen te komen. Verder helpt de Whatsappgroep om contact te
houden.
Bermen inventariseren:
Na de lockdown van begin dit jaar, zijn we voortvarend begonnen met de berminventarisaties Het is weer
gelukt om de geplande bermen te inventariseren. Dit najaar zijn de gegevens weer doorgegeven aan
Ecologica. Hopelijk lukt het hen om nog voor de gemeenteraadsverkiezingen met een nieuw verslag te
komen.
In december heeft Mark de tijd genomen om de data van de afgelopen jaren op een rijtje te zetten en deze
ontsloten via een website: https://lycopoda.shinyapps.io/BermenInLaarbeek/. Deze wordt nog verder
uitgebouwd.
Plannen voor 2022
Hopelijk kunnen we deze lente weer meer samen doen. We proberen zo veel mogelijk de activiteiten buiten
te plannen. En natuurlijk gaan we weer bermen inventariseren. Afhankelijk van de maatregelen is dat
toegestaan met meerdere personen. Zo niet, moeten we dat in ons eentje doen.

15 Foto werkgroep
(coördinatie: Paul Colen)
Door Ineke Groenendaal
Datum van oprichting 29 maart 2010
Aantal leden 20.
Doelstellingen van de fotowerkgroep
Door de natuur om ons heen in beeld te brengen willen we een bijdrage leveren aan de
bewustwording van deze natuur voor mensen uit de lokale gemeenschap. Daarnaast willen wij de

gemeente en andere organisaties die het beleid bepalen betreffende natuurbeheer, door middel
van onze fotografie positief beïnvloeden.
Fotomateriaal is beschikbaar voor al onze IVN-werkgroepen. Daarnaast kunnen en willen we graag
een bijdrage leveren aan projecten binnen en buiten het IVN.
Onze werkgroep bestaat uit 20 leden, dit is het maximale aantal, er is een wachtlijst.
Bestuur
Paul Colen………………………..…voorzitter/ archiefbeheerder
Nicole van Daal……………..secretaris
Frans van den Heuvel………….vicevoorzitter en penningmeester
Ineke Groenendaal…………………………. tweede secretaris
Michel Verhoeven……………….PR
Activiteiten van 2021
Er worden door de leden 10-minutenpresentaties gemaakt die tijdens de ledenavonden worden
getoond.
Elke maand een kort onderwerp bespreken dat de kennis over fotografie vergroot.
Leveren van foto’s en artikelen voor het IVN-blad “de Bimd”.
De derde zondag van de maand gezamenlijk fotograferen in een natuurgebied met de bedoeling
van elkaar te leren.
Een kwartaalthema waarbinnen gefotografeerd wordt. De beste foto wordt gekozen door de leden
en de winnaar bepaalt de nieuwe opdracht voor het volgende kwartaal.
Een foto van de maand met wisselend onderwerp.
Er is een eigen facebookpagina die beheerd wordt door Michel Verhoeven met doorlopend actueel
nieuws van onze leden.
Mapjes met eigen foto’s op kerstkaarten gemaakt voor de verkoop bi de kerstmarkt, deze is helaas
niet doorgegaan door de coronamaatregelen.

Overige
Verder, foto’s gepubliceerd in dag- en weekbladen en op internetsites door verschillende leden
zoals:
Foto’s van onze leden in de Mooi Laarbeek Krant.
Veel leden zijn actief op instagram.
Daarnaast zijn diverse leden met een eigen weblog actief op internet.

Er is een wachtlijst voor Kieknou, het aantal van maximaal 20 leden blijft gehandhaafd.
Momenteel is het aantal 18 leden, i.v.m. de onregelmatige bijeenkomst van Kieknou is er besloten
even geen nieuwe leden uit te nodigen.
Er wordt jaarlijks €25,00 extra contributie betaald door de leden om activiteiten en apparatuur te
kunnen bekostigen.

Nieuwe leden:
Mieke Schepers
Ton Scheepens
Marieke Hanssen
Monique Smit

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

Plan van activiteiten
Deelnemen aan kikkerconcert met expositie. (indien mogelijk vanwege coronamaatregelen}.
Aansluitend twee weken exposite voor schooljeugd, dit eventueel uitbreiden met uitnodiging voor
KBO-leden.
Deelnemen aan de kerstmarkt indien die weer wordt georganiseerd.
Het leveren van foto’s en artikelen voor het blad “de Bimd”.
Dit jaar een gastspreker, indien mogelijk.
De derde zondag van de maand een gezamenlijke foto-ochtend om van elkaar te leren
Iedere maand drie foto’s inleveren, en elk kwartaal de themafoto.
Iedere maand een deel van een fotobewerkingsprogramma doornemen om zo de kennis op dit
gebied te vergroten.
Iedere maand “foto van de maand”.
Indien mogelijk twee nieuwe leden uitnodigen.

16 Bomenschouw
Werkgroep
(coördinatie: Koen Brand*)
De bomenwerkgroep komt bij elkaar op de
vierde donderdag van de maand.
De werkgroep bestaat eind 2021 uit 13 leden,
waarvan er twee alleen actief zijn bij
inventarisaties voor de groene kaart.
Activiteiten:
• Een jaarlijks terugkerende activiteit van de bomenwerkgroep is de herinventarisatie van een deel
van waardevolle bomen op de groene kaart van Laarbeek.
• Daarnaast is gewerkt aan een inventarisatie van bijzondere bomen
• Vanuit de werkgroep is deelgenomen aan de klankbordgroep voor het bomenvervangingsplan van
de gemeente Laarbeek.
• We hebben elkaar als werkgroep niet vaak gezien in dit Corona-jaar. Als gevolg van de geldende
corona regels zijn alleen de werkgroepbijeenkomsten van september en oktober doorgegaan.

17 Vleermuis Werkgroep
(coördinatie: Ben van Noordwijk)
De vleermuisgroep heeft weinig meldingen gekregen
Door Corona zijn veel geplande activiteiten weggevallen, wel heeft er Nacht voor de Vleermuis kunnen
plaatsvinden. Deze was dan ook druk bezocht – zie evenementenwerkgroep.
.

18 Cursus Werkgroep
(coördinatie: Annette Brand)
Afgelopen jaar is de vlindercursus afgemaakt. Die was in het eerste corona-jaar na 1 lesavond
moeten stoppen. Maar met enkele online-lessen is het in maart weer opgepakt. En daarna ie er een
app gestart waarmee de cursisten hun vlinderwaarnemingen en vragen konden delen. Van de app
is goed gebruik gemaakt. Gelukkig is er ook nog een excursie geweest, maar helaas was dit geen
optimale situatie.
In september zijn we een paddenstoelencursus gestart. We hadden meer aanmeldingen als we
konden toelaten in het lokaal. Ook deze cursus moest na 2 lesavonden en een excursie weer
stoppen. Er zijn nog 2 lessen te gaan die we dit voorjaar hopen te geven
De cursuswerkgroep bestaat uit 3 personen: Klaas Altenhuizen, Annette Brand, Giel Jacobs. In het
najaar 2022 gaan we toch weer proberen om nog een andere cursus aan te bieden.

19 Evenementenwerkgroep
(Coördinatie: Marianne de Jong)
Jaarverslag Evenementen werkgroep

Het was steeds afwachten wat er wel/niet door kon gaan en hoe dan i.v.m. Corona.
NL-DOET maart.

Werkzaamheden gecoördineerd door Gerrit.
Project 1. Tiny Forest:
Stooisellaag aanbrengen in Tiny Forest,
Bankjes plaatsen en afrastering.
Project 2. Aanleg rotstuin nabij laarbeekersbos, gemaakt door kinderen van het Klokhuis.
Daarna is het een hele tijd niet mogelijk geweest om iets te organiseren.
NACHT VAN DE VLEERMUIS 28 aug.

Georganiseerd door de Vleermuiswerkgroep.
Mooie inleiding door Tonnie van Noordwijk,
Daarna met zo’n 35 deelnemers met 3 gidsen op zoek naar vleermuizen.
FÊTE DE LA NATURE, OPEN DAG 4 sept

Ondanks het matige aantal bezoekers een gezellige dag.
FÊTE DE LA NATURE, LEDENDAG 5 sept.

Voor herhaling vatbaar. Ruim 50 inschrijvingen.
Een grote groep heeft deelgenomen aan de wandeling en daarna genoten van een lekkere brunch.
NACHT VAN DE NACHT 30 okt.

Ria Nooijen had er weer een feestje van gemaakt voor de kinderen met onderweg een kabouter en
zelfs een (lieve)heks. (groep van ±25 pers.)
Henk van Beek heeft in de stromende regen een wandeling verzorgd met 11 volwassenen en
onderweg een spannend verhaal verteld.
NATUURWERKDAG 5 en 6 nov.

Gerrit heeft altijd wel klussen in de Natuurtuin en daar is hard gewerkt door een enthousiaste
groep.
LANDELIJKE BOOMPLANTDAG vanaf 10 nov.

Aan alle basisscholen in Laarbeek is een programma aangeboden bestaande uit een powerpoint
presentatie en 5 workshops met als onderwerp boom.
We ontvingen 6 groepen. Helaas moesten 2 groepen afzeggen omdat de klas in quarantaine zat.
Deze twee groepen krijgen het programma aangeboden in maart 2022.
In totaal bereiken we hiermee bijna 200 leerlingen van groep 6 van de basisscholen. Er waren 20
IVN vrijwilligers actief
KERSTMARKT 20 nov.

We hadden er hard aan gewerkt en er al veel tijd en energie in gestopt maar hebben het helaas niet
door kunnen laten gaan.
* NACHT VAN DE VLEERMUIS 29 augustus.
Maximaal 20 deelnemers. De deelnemers kunnen in 3 groepjes verdeeld worden en

moeten zich van te voren aanmelden.
* NL-DOET 18 en 19 september en OPSCHOONDAG 19 september.
Hopelijk kunnen we 2021 weer snel de activiteiten oppakken

20 Terugblik Wensen 2021
•
•
•

•
•
•
•

Gebouw renovatie-wanden, invalide toilet en keuken
• Corona heeft weer vertraging veroorzaakt. Maar langzaam maar zeker komt er een
einde in zicht
Coördinatie Bermen inventarisatie
• Nog geen coordinator gevonden. Wel heeft Marc vorig jaar een overzicht gemaakt
(zie plantenwerkgroep)
Nieuwe voorzitter
• Er is iemand gevonden en wordt voorgesteld in de jaarvergadering. Hij zal in 2023 voorzitter
worden

Meer samenwerken met IVNs in regio
• Door corona is dit niet echt gelukt
Inkomstenderving vergoeding ivm corona bij de gemeente aanvragen.
• Dit is gedaan, en gaan we herhalen in 2022
Inventarisatie gereedschap en begroting onderhoud
• Hier zijn afspraken over gemaakt.
Wie is eigenaar gebouw en gebouw te laten taxeren voor verzekering etc
• De gemeente is eigenaar volgens WOZ. We moeten nog checken wie
verantwoordelijk is voor de verzekering

21 Wensen 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebouw renovatie-wanden, invalide toilet en keuken
Cursus Natuurouder
Cursus Energie in en om het huis
Coördinatie Bermen inventarisatie
Coördinatie Cursus werkgroep
Meer samenwerken met IVNs in regio
Inkomstenderving vergoeding ivm corona bij de gemeente aanvragen.
Inventarisatie gereedschap en begroting onderhoud
Natuurschool opzetten met anderen

22 Vooruitblik 2022











Opstarten van activiteiten
Lezingen – eventueel on-line
Wandelingen.
NL-Doet
Natuurwerkdag
Natuurouder cursus
Cursus Energie in en om het huis
Herhaling paddenstoelen cursus??
Nacht voor de Nacht
En nog veel meer

AAN ALLE VRIJWILLIGERS

23 Financieel Overzicht + begroting 2021

Bezoekadres
Beekseweg 3
5735 CB Aarle-Rixtel
secretaris@ivnlaarbeek.nl
www.ivnlaarbeek.nl
Postadres
Trentstraat 23
5741 ST Beek en Donk
Bank NL77 RABO 0128916907
RSIN 805489319
KVK 40237714

