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De IVN-missie: het IVN laat je leren van de natuur en verrijkt daarmee je 
leven. Het laat je nadenken over je gedrag en motiveert je tot milieubewust 
handelen. 



2 
 

Inhoud: 
Pagina: 
2 Struinen met Marleen Bokken 
3 Belangrijk nieuws van de Bestuurstafel 
4 Basiscursus “Het herkennen van vogels” 
6 Opening natuurleerpad Schipperskerk en wandelpaden in Elba 
8 Nieuws over de ‘stoel van Koning Swentibold’ in het Grasbroek 
9 Weer een IVN-bankje langs de blauwe wandelroute door het 

Limbrichterbos 
10 IVN-fietstocht “Langs Maasdorpen tot Meers “, een succes 
11 Wist u dit over het belang van bomen? 
12 Kruidenwandeling in de Elba 
13 De Kingbeek van alle kanten bedreigd 
14 Rabo clubkasactie 2022 
15 Nieuws van de werkgroep Steenuilen 
16 IVN-weetjes 
 Inloopdag Bron 6 
17 Geen geld voor een bijenoase in Sittard-Geleen! 
18 Activiteitenprogramma 
19 Colofon en contributie 
 

  
 

Struinen met Marleen Bokken 
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Belangrijk nieuws van de bestuurstafel 
 
Na bijna twee jaar coronastilstand en een aarzelende start aan het begin van 
2022 is onze vereniging weer volop actief. Van verschillende activiteiten vindt 
u een verslagje in deze “Bron 6”, nummer 149! 
Om al deze activiteiten voor elkaar te krijgen zijn enthousiaste mensen nodig 
die ieder een stukje daarvan voor hun rekening willen nemen. Daarmee 
verschijnt ook voor onze IVN-vereniging een steeds groter wordende 
uitdaging! Tijdens onze ALV maakte  Lambert Theunissen kenbaar dat hij 
wegens privéredenen moet stoppen als coördinator van de werkgroep 
‘Wandelingen en Excursies’. Bestuurslid Leon Gemeni nam tijdens de ALV 
afscheid van het bestuur wegens te drukke werkomstandigheden. Onze 
secretaris Neli Kalisvaart heeft aangegeven dat zij mede door haar 
toenemende zorgtaken, haar bestuurstermijn op de volgende ALV niet meer 
kan verlengen. Het bestuur bestaat dan nog maar drie mensen en ziet zich 
voor een stevige uitdaging geplaatst die wij zonder steun van onze leden niet 
kunnen waarmaken. U kunt uiteraard vrijblijvend meekijken bij de 
bestuursvergaderingen. Lambert Theunissen wil graag zijn kennis, ervaring en 
beschikbare informatie overdragen aan een opvolger/opvolgster! 

 

 

 

 

Het bestuur zoekt dringend mensen die willen helpen om 
onze mooie IVN vereniging te laten voortbestaan 
 

Vele handen maken licht werk! 
 

Aarzel niet om actief mee te doen of als u denkt iemand te kennen die 
mogelijk interesse heeft, laat het ons weten. 
 
Arno Duwel, voorzitter 
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Vogelwacht Limburg  
 
 

Vogelwacht Limburg en IVN Born-Land van Swentibold organiseren 
samen de basiscursus 2022-2023: 

 

“Het herkennen van vogels” 
 

Plaats: IVN-home ‘De Gaard’, 
Jean Barbou van Roosterenstraat, Kasteelpark 36, 6121 XK  Born. 

 

Lesavonden van 19.30 uur tot 21.30 uur. 
 

Duur van de excursies: ca. 3 uur. 
 

Cursusleiders: Chrit Gijsen en Meinse van der Velde. 
 

Alle lesavonden zijn op woensdagavond, meestal de derde woensdag 
van de maand. De excursies in het veld zijn op zondagochtend.  
 

    
Gebied/verzamelplek 
/Parkeren 

 Woensdag(en) Zondag(en)  Zondag(en)  Zondag(en) 

1 19 okt. 23 okt. 2022 08.00 uur P 

2 16 nov. 20 nov. 2022 08.00 uur P 

3 18 jan. 22 jan. 2023 08.30 uur P 

4 15 feb. 19 feb. 2023 08.30 uur P 

5 15 mrt. 19 mrt. 2023 07.30 uur P 

6 19 apr 23 apr 2023 07.30 uur P 

7 10 mei 14 mei 2023 07.00 uur P 

 
De kosten van deze cursus voor volwassenen bedragen € 40,00. 
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Leden van de Vogelwacht Limburg betalen € 30,00. Dit is incl. lesmateriaal.  
 

Door het betalen van het juiste bedrag bent u aangemeld voor deelname. De 
gegevens zijn: NL96 INGB 0001 2310 65 t.n.v. Vogelwacht Limburg te 
Brunssum o.v.v. “Cursus IVN Born”. 
 

Voor gebruik van de Gaard incl. koffie of thee en een koekje! rekent het IVN 
eenmalig € 10,-. Graag contant te voldoen vóór de aanvang van de eerste 
cursusavond. 
 

Na het betalen van het cursusgeld graag ook nog een e-mailberichtje sturen 
dat je je hebt ingeschreven naar onze cursuscoördinator: 
info@raymondoostwegel.nl 
 

• Cursusleider 1: Chrit Gijsen, 06- 52481052,  cjm.gijsen@home.nl 

• Cursusleider 2: Meinse van der Velde 06-13300436, 
mj.vd.velde@home.nl 
 

Raadpleeg ook de websites:                                 
https://www.ivn.nl/afdeling/born-land-van-swentibold  en 
http://www.vogelwacht-limburg.nl/  
PS. U ontvangt uw overboeking uiteraard retour als de cursus onverhoopt te 
weinig deelnemers trekt. Wijzigingen in het programma worden tijdig 

gemeld. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@raymondoostwegel.nl
mailto:henk-marianneschoonbrood@home.nl
https://www.ivn.nl/afdeling/born-land-van-swentibold
http://www.vogelwacht-limburg.nl/
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Opening natuurleerpad Schipperskerk en wandelpaden in Elba 
 
Zaterdag 11 juni was een belangrijke dag voor Wim Wackers en zijn team. 
Het natuurleerpad kon door 
hen, na jaren filosoferen, 
denken, regelen, 
ontwerpen, overleggen, 
fondsen werven en 
uiteindelijk realiseren, 
officieel in gebruik worden 
genomen! Gedeputeerde 
Natuur en Milieu Geert 
Gabriëls was bereid 
gevonden om samen met 
projectleider Wim de 
openingshandeling te verrichten. In zijn toespraak vermeldde hij het grote 
belang van natuureducatie vooral voor de jeugd en de inzet van de 
vrijwilligers die het project mogelijk hebben gemaakt. 

 
Het natuurleerpad is een 
interactieve beweegroute die 
je ook via een app langs 
informatiepunten brengt, 
waar je opdrachten en 
leerzame spelletjes vindt. De 
route is 2,8 km lang. Je kunt 
ook zonder de app een heel 
leuke wandeling rond het 
bijzondere Schipperskerk 
maken! 
 
 

Zeker zelf gaan doen of samen met de (klein)kinderen.  
Na een klein stukje van het leerpad gelopen te hebben, vertrok het 
gezelschap naar de aanlegplaats van het veertje in Grevenbicht. Hier vertelde 
kartrekker Nic Naus  over de genomen hobbels en barrières vóórafgaand aan 
de realisatie van  de ingebruikname van de halfverharde wandelpaden en de 
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10 informatieborden over 
de natuur en historie van 
dit nieuwe natuurgebied in 
wording. De stichting 
Beegse Maasvallei heeft 
zelfs Europese 
leadersubsidie weten los te 
peuteren omdat 
Natuurmonumenten en de 
Provincie Limburg deze 
plannen niet zagen zitten! 
Nics kleindochter vond het 
allemaal te lang duren en 

probeerde opa Nic naar de Maas mee te krijgen. Véél leuker! Wethouder 
Pieter Meekels (toch nog in functie!) en projectleider François Verhoeven van 
het Grensmaas Consortium prezen het initiatief en het geweldige 
doorzettingsvermogen van de vrijwilligers van de stichting Beegse Maasvallei. 
Hierna werden drie van de tien borden onthuld. Ook onze IVN’ers hebben 
met teksten en foto’s een flinke bijdrage geleverd aan de informatie op deze 
bijzondere serie prachtige panelen. (Zie ook de foto op de voorpagina) De 
halfverharde 
wandelpaden zijn al 
volop in gebruik. Op 
de struinpaden die 
Natuurmonumenten 
liever langs de 
Grensmaas ziet, 
moet u nog een jaar 
of vijf wachten! 
 
 
 
 
 
 
Graag nodigen al deze vrijwilligers u uit om hier te gaan wandelen, de 
natuur en informatieborden in de Elba te komen bewonderen en te 
genieten van de grensmaasnatuur.  
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Nieuws over ‘de stoel van Koning Swentibold’ in het Grasbroek 
 
Veel IVN’ers kennen de verhalen over koning Swentibold, die volgens niet te 
verifiëren legendes in het bijzondere Grasbroekbronnenbos op een motte in 
een woontoren (kasteel?) heeft verbleven. Mede op verzoek een aantal 
IVN’ers tijdens een kennismakingswandeling met de nieuwe boswachter 
Frans Reijnen vorig jaar, heeft deze plek een flinke opknapbeurt gekregen. 
(zie Bron 6-nr.142). Er is recent een echt bruggetje aangelegd, de motte is 
weer ontdaan van struiken en bomengroei en er is een informatiebord over 
de motte en de woontoren geplaatst. Voor de historische informatie hebben 
we Guus Janssen en Frank Keijzers gevraagd. Over de bijzondere flora is bij 
onze IVN’ers heel veel kennis en informatie aanwezig waarvan door 
Natuurmonumenten dankbaar gebruik is gemaakt. Er staat nu een 
aantrekkelijk informatiebord met onder andere een tekening van een motte, 
woontoren. Ga er zelf eens kijken, beslist de moeite waard!    



9 
 

Weer een IVN bankje langs de blauwe wandelroute door het Limbrichterbos 

Op dinsdag 26 april was het een IVN-
drukte van jewelste onder de 
monumentale kastanjeboom aan de Grote 
Wegersweg in het Limbrichterbos. Direct 
naast het vorig jaar geplaatste infozuiltje 
over de boom werd door nijvere handen 
van de IVN-BOGgroep weer een mooie 
zitbank (de derde!) langs de blauwe 
wandelroute geplaatst. De bank was 
overcompleet in speeltuin de Paddestoel. 
Na een stevige opknapbeurt door Wil 
Hoonings kan de bank weer vele jaren 
dienst doen.  
De kleinzoon 
van Huub  

Salden bracht het aloude spreekwoord; jong 
geleerd is … met veel plezier in praktijk! 

 

  

 

Weet u de andere IVN bankjes te 
staan? Nr. 1 staat sinds 2014 bij de 
Rollen. Nr. 2 vindt u sinds 2017 bij 
de ‘leugenbankjes’ in het 
Limbrichterbos aan de Rollenweg. Nr.3 Nu aan de Grote Wegersweg nabij het 
vroegere Goudhaantje.   
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IVN fietstocht “Langs Maasdorpen tot Meers” een succes 
 
Onder een stralende meizon, nagenoeg windstil en bij een aangename 
temperatuur van ruim 20 graden startten we om 09:35 uur vanaf de 
parkeerplaats bij de Gaard met 30 deelnemers aan de jaarlijkse begeleide en 
gegidste fietstocht van IVN-Born/Land van Swentibold. Lambert Theunissen 
plande de route, perfect uitgewerkt door Lambert Pustjens en Jan Biemans. 
Dankzij zes fietsbegeleiders verliep de tocht vlot en veilig, chapeau derhalve 
voor Lambert, Jan, Geert, Annette en Wim! Dank ook aan Henny, die haar 
EHBO-tas gelukkig dicht kon laten. 
 

Thema was dit jaar “Langs Maasdorpen tot Meers”; de route leidde ons vanaf 
Born naar Greatheide, Nattenhoven, Berg aan de Maas, Oud-Urmond, dan 
verder in zuidelijke richting langs de Ur naar Maasband, Meers, Kleine Meers 
en via de brug naar de overzijde van het Julianakanaal; daar pauzeerden we 
op het ruime terras van Brouwerij De Fontein in Oud Stein. We genoten van 
het gezellig samenzijn én van de prima koffie en de verse vlaai. 

 
We hadden vóór de 
pauze vier zeer korte 
stops met een even zo 
korte toelichting door 
Lambert Theunissen c.q. 
door Cas van Heugten; 
de eerste stop was bij 
het bronnengebied  van 
de Kingbeek, de 2e bij 
het H. Martinuskerkje in 
Oud-Urmond, de 3e bij 
Maasband, de 4e bij de 
bomencirkel (Wood- 

Mooie vergezichten langs de Maas                 henge genoemd) bij Meers. 

 

Na de pauze fietsten we terug naar de westzijde van het kanaal en zo door 
Oud-Urmond en Berg via Obbicht zonder stops terug richting Born.  
Alle deelnemers beeindigden gezond en wel in volle tevredenheid om 13:30 
uur de tocht. 
 

Cas van Heugten 
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Wist u dit over het belang van bomen? 
 

Dat bomen ongelofelijk belangrijk zijn voor de natuur en ook voor alle 
levende wezens op aarde wist u beslist al. Op bijgaand plaatje is dit nog eens  
bij elkaar gezet! De moeite van het aandachtig bekijken waard. 
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Kruidenwandeling in de Elba 
 

Op zondag 12 juni was er bij 
schitterend weer een kruiden-
wandeling door het in volle 
bloei staande Elbagebied. Joke 
van der Steen gidste met veel 
interessante verhalen  de 
deelnemers langs de vele 
kruiden in dit gebied. Tijdens 
de pauze in het auditorium 
genoten de deelnemers van 
haar zelf gemaakte, heerlijk 

verfrissende kruidendrank en zelf gebakken kruidenkoekjes. Haar recept  
vindt u hieronder!   Lekker!!!!!! 
 

Havermout-kruidenkoekjes 

300 gram bakboter laten smelten in een pan. Zorg ervoor dat de boter niet 
bruin wordt. Dan voeg je daar 500 gram havermoutvlokken aan toe. Goed 
roeren en nog enkele minuten op de warmtebron laten. Dan de pan van de 
warmtebron nemen. Intussen 4 eieren met 300 gram suiker loskloppen. Evt. 
kun je wat minder suiker gebruiken. Roer het eiermengsel door de 
havermout. Daarna 200 gram zelfrijzend bakmeel er doorheen roeren. Dan 
kunnen er heel fijngesneden kruiden 
door, naar keuze: brandnetel, 
braamblad, zuring, gedroogde 
goudsbloem, gedroogde vlierbloesem, 
gedroogde lindebloesem. Ook lijnzaad 
en/of sesamzaadjes kunnen er evt. bij. 
Totaal kun je 1 tot 3 volle  eetlepels van 
de kruidenmix door het deeg doen. Leg 
bakpapier op de bakplaat van de oven, 
maak met behulp van 2 lepels kleine deegbolletjes van je deeg en leg die op 
de bakplaat, zo’n 3 cm. uit elkaar. Bakken op 180 ⁰, ongeveer 15-20 minuten. 
Havermout zit vol eiwitten, koolhydraten, sporenelementen, B-vitamines, 
calcium en ijzer. Het helpt je om je concentratie- en uithoudingsvermogen 
goed te houden. Samen met de kruiden is het dus best een gezond en 
voedzaam tussendoortje. 
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De Kingbeek van alle kanten bedreigd 
 
De werkgroep Behoud Kingbeek, het bestuur van IVN-Born en de werkgroep 
Nieuwe Grensmaasnatuur maken zich grote zorgen over de ernstige 
bedreigingen van deze ecologische parel langs de Grensmaas. 
Het bronnengebied, gelegen aan de voet van de Graetheide tussen 
Nattenhoven  en Obbicht, kan droogvallen door de werkzaamheden in 
verband met de verbreding van het Julianakanaal. Het slaan van diepe 
damwanden dwars door de watertoevoeraders zal de toestroom naar de 
beek ontregelen of, in het slechtste scenario, blokkeren.  
Daarnaast is er onlangs nog een plan bekend gemaakt door de firma l ’Ortye 
om vlak bij het bronnengebied op de Graetheide te gaan ontgrinden. 
Hierdoor bestaat een groot risico dat de watertoevoer en samenstelling van 
het water naar het bronnengebied ernstig verstoord wordt. De 
gemeenteraad en het  College van B&W van Sittard-Geleen beloofden 
meermaals de Graetheide groen te houden? Toch keurde de raad een nader 
onderzoek naar deze ontgrindingsplannen met grote meerderheid zonder 
meer goed!?  
Grote zorgen ook over het laatste gedeelte van de Kingbeek vanaf de 
Deijlersbrug en de “Kink” nabij Illikhoven. Bevers bouwen nu al herhaaldelijk 

dammen in de beek. 
Hierdoor zoekt  het water 
van de beek een andere 
weg. Daardoor staat er 
herhaaldelijk geen water 
meer in de beek achter de 
dam en in de Kink. Op het 
moment van schrijven staat 
een  deel van de beek en de 
Kink alweer weken droog. 
Het waterschap moet de 
beek onderhouden en de 
dam weghalen, maar laat 
dit op zijn beloop.         

**foto van de uitgedroogde Kink, hier hoort een meter water te staan! 
 
Het laatste gedeelte van de Kingbeek komt  ook in eigendom van 
Natuurmonumenten en wordt dan onderdeel van de grensmaasnatuur. 
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Het beleid van Natuurmonumenten langs de Grensmaas is:”Laat de natuur 
zijn gang gaan”, (‘zij noemen dit ‘procesnatuur’). Dit betekent alléén maar 
begrazing door Konik paarden en Galloway runderen.    
Beverdammen worden dan niet meer verwijderd, knotwilgen niet meer 
geknot. Om de mogelijke wateroverlast als gevolg van de beverdammen te 
voorkomen, heeft het waterschap Limburg al vóór de Deijlersbrug een 
overlaat gepland zodat het water daar al naar de Maas kan weglopen. Ook 
het kleine bosgebiedje (Suikerwaardje) zal er zeker niet op vooruit gaan als 
de Konikpaarden en Gallowayrunderen samen met de bever het gebied gaan 
bewonen. Zij knagen de bomen om en vreten de bast en het jonge blad van 
de struiken. (Met als gevolg dat dit stukje mooie cultuurhistorische natuur 
met zijn knotwilgen helemaal zal verdwijnen). 
Volop reden om met alle mogelijke legale middelen het waterschap Limburg, 
de provincie Limburg en Natuurmonumenten te bewerken en te overtuigen 
van de grote ecologische natuurwaarden en het cultuurhistorische belang 
deze parel in het Maaslandschap te behouden.  
Dit prachtig stuk natuur mag absoluut niet verloren gaan. 
 

Rabo clubkasactie 2022 

 

Van 5-27 september a.s.  
mogen we weer gaan 
stemmen. 
 
 
Als u gaat stemmen stemt 
u toch zeker op uw club: 

 
“IVN Born- Land van Swentibold”. 

We kunnen deze financiële ondersteuning goed gebruiken. 
 
Heeft u een idee voor een mooie bestemming van deze gift, 
informeer dan s.v.p. het bestuur persoonlijk, via de mail of 
telefonisch over uw voorstel. 
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank. 
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Nieuws van de werkgroep Steenuilen 
 
Onze werkgroep Steenuilen heeft 21 nestkasten in het Land van Swentibold 
uitgezet. De betrokkenheid van de eigenaren van de nestkastlocaties is erg 
groot. Zo ook bij Miel en Riny Jacobs uit Papenhoven waar al jaren een 
nestkast in de boomgaard hangt, die succesvol wordt bebroed. In het wel en 
wee van “hun” steenuiltjes zijn zij altijd zeer geïnteresseerd.  

 
Helaas werd Miel begin dit jaar 
ernstig ziek en overleed hij 
afgelopen mei. Na het 
overlijden werd zijn wens 
kenbaar gemaakt om bij zijn 
crematieplechtigheid donaties 
te vragen ten behoeve van 
onze werkgroep Steenuilen.  
 
Het mooie bedrag van  
€ 290,- zal besteed worden aan 
nieuwe nestkasten. 
 

 
 
Wij zijn Miel daar bijzonder erkentelijk 
voor. Zo kunnen we ook de komende 
jaren de steenuilen in het land van 
Swentibold mooie huisvesting blijven 
aanbieden!  
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IVN-weetjes 
 

➢ Onze vereniging bestaat dit jaar 55 jaar! 

➢ De volgende “Bron 6” nummer 150 wordt!  Daar wil  de redactie 

graag extra aandacht aan schenken.  We vragen aan de lezers om ons 

een mooi verhaal of leuke herinnering toe te sturen. 

➢ De ‘kathedraal’ een voor veel IVN’ers bekende plek in het 

Limbrichterbos, is door Natuurmonumenten niet veilig bevonden en 

grotendeels afgesloten. De beuken langs de blauwe wandelroute 

hebben voor de veiligheid een extra onderhoudssnoeibeurt 

gekregen. 

➢ De landschapsarchitect van Rijkswaterstaat wil, volgens zijn eerste 

plannen, de naar schatting 250 jaar oude knoteik langs de A 2 bij 

Holtum t.z.t. een mooie plek geven. Passanten kunnen daar alles over 

de oude reus te weten komen. We zijn benieuwd. In het najaar horen 

we er meer over. 

➢ We hebben met de gemeente Sittard-Geleen en visvereniging “de 

Rollen” overleg over het inrichten van de visplekken en de 

parkeerplaats bij de Rollen. De vijver, ooit uitgegraven om grind en 

zand voor de aanlag van de A2 te verkrijgen, ligt achter het 

Dierenopvangcentrum in Born. 

➢ Onze IVN-website geeft steeds de meest actuele informatie over 

onze activiteiten. De website wordt helemaal vernieuwd. Extra werk 

dus voor onze webmaster Arno Huis in het Veld 

 
 

U komt toch ook naar 
de Inloopdag op 17 juli 
a.s. van  
13.00 – 16.00 uur in 
Bron 6?  
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Geen geld voor bijenoase in Sittard-Geleen! 
 

De plannen om een 'bijenoase' te realiseren in Sittard-Geleen zijn van de 
baan. De stad heeft te weinig financiële middelen om het plan uit te voeren. 
Dat schrijft burgemeester Hans Verheijen in een brief aan GroenLinks-
raadslid Gitane Dumernit, die vragen had gesteld over de voortgang van het 
project. 

”Motie Blije Bij”. De plannen 
van Sittard-Geleen vloeien 
voort uit een motie, die op 11 
november 2021 is aangenomen. 
Daarin stond onder meer dat 
het stadsbestuur moest kijken 
of er gebieden voorhanden 
waren waar bloemen en 
planten konden worden gezaaid 

voor bijen. Later is het idee ontstaan om een 'bijenoase' te creëren. De 
gemeente heeft IVN-Limburg daarop verzocht een projectvoorstel op te 
stellen. (noot redactie: dit mede op verzoek van IVN-Munstergeleen en IVN-
Born). 
Geen geld. “De voorgestelde aanpak voorzag onder meer in het gedurende 
meerdere jaren inrichten van pilotgebieden, het monitoren van de effecten, 
het organiseren van werksessies met vrijwilligers en professionals én het 
aanpassen van de beheerbestekken”, schrijft Verheijen in de brief. Volgens 
de burgemeester is er geen geld beschikbaar om het project uit te voeren. 
Motie uitgevoerd. Verheijen laat verder weten dat de motie en het project 
bijenoase los van elkaar staan. 'De motie wordt onverminderd tot uitvoering 
gebracht. We hebben  niet stil gezeten om Sittard-Geleen binnen onze 
reguliere werkzaamheden bijvriendelijker in te richten', schrijft de 
burgemeester. Zo zijn er bloemenweides ingezaaid en groenstroken  
bijvriendelijk ingericht. (noot redactie: die werden prompt, per ongeluk weer 
vroegtijdig gemaaid!) 
Bron: Stadskrant Sittard-Geleen 
 

Bijvriendelijk: Sittard-Geleen is niet de enige gemeente die inzet op een 
bijvriendelijke stad. Ook in Maastricht proberen ze de bijen te behagen. Het 
CNME doet dit bijvoorbeeld op de Groene Loper boven de A2-tunnel. Dit 
project, dat het bijensnoer heet, heeft vorig jaar wel een subsidie ontvangen. 
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Activiteitenprogramma 

Zondag 26 juni Wandeling Jagersborg Maaseik. Gids René Schreurs. 
Vertrek:09.00u. IVN-home de Gaard in Born. 
 

Zondag 10 juli 09.30-12.00u. Insecten fotosafari door en met kinderen. 
Gids Arno Huis in het Veld. Vertrek: Pplaats Schwienswei, Sportcentrumlaan, 
Sittard. 
 

Zondag 17 juli 13.00-16.00u. Inloopdag IVN-Born Bron 6, Rollenweg 1  
Pplaats bij dierenopvangcentrum Langereweg 9 Born. 
 

Zondag 4 sept. Zintuigenwandeling voor kleine kinderen.  
Info: zie IVN- website 
 

Donderdag 15 sept. 19.30u. Lezing over bijen door Jan Voncken’, 
Podiumkerkje, Heilig Kruisstraat 30, Grevenbicht. 
 

Donderdag 13 okt. 19.30u. Lezing over de buizerd door Gerard Kompiet 
Podiumkerkje, Heilig Kruisstraat 30, Grevenbicht. 
 

Woensdag 19 okt. 14.00-16.00u. Jeugdactiviteit ‘Herfst’. IVN-home de Gaard, 
Jean Barbou van Roosterenstraat, Born. 
 

Woensdag 19 okt. Start Cursus Vogels herkennen voor beginners i.s.m. 
Vogelwacht Limburg. 7 lesavonden en 7 vogelexcursies.                                    
Meer info zie de IVN-website. Meld u tijdig aan.   

 
Ook de gemeente Sittard-Geleen-Born steunt het IVN 
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Redactie:                                        Mieke Dullens, Jan Biemans, Jan Cox,   
                                                         Arno Duwel 
IVN secretariaat:               Neli Kalisvaart 
Marcus Aurelius 21  6121 NX Born 
Tel: 046 – 4511993   IVN bankrek: NL64Rabo 010 83 94 948 
E-mail:     ivnborn.secretaris@gmail.com 
Website   www.ivn.nl/afdeling/born-land-van-     
                                                         swentibold 

Facebook:                https://www.facebook.com/IVNBorn/ 
Twitter    https://twitter.com/IVN_Swentibold 
Ter informatie, de diverse lidmaatschappen en de bijbehorende contributie 
voor 2022. 
 

Soort Contributie*) Wat houdt dit in  Je krijgt 

IVN-lid € 24,00 Lid IVN landelijk en 
IVN-Born 

4 x Bron6 
4 x Mens & Natuur 

Huisgenoot-lid 
(alleen samen 
met een IVN-lid) 

€ 12,00 Lid IVN landelijk en 
IVN-Born 

 

Donateur € 12,00 Donateur IVN-Born 4 x Bron6 
 

*) Een hogere bijdrage wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld. 
Natuurgids: een IVN-lid en een donateur kunnen aan hun lidmaatschap een 
abonnement op de Natuurgids toevoegen tegen gereduceerd tarief  
(€ 17,-/jr.*). U ontvangt dit mooie tijdschrift dan 8 x per jaar. 
*Dit geldt alleen bij een collectief abonnement via lokale IVN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ivnborn.secretaris@gmail.com
http://www.ivn.nl/afdeling/born-land-van-
https://www.facebook.com/IVNBorn/
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