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VAN DE BESTUURSTAFEL                                                  
VOORWOORD VOORZITTER

Hoewel we, net als alle andere Nederlanders, in een strenge lockdown
zitten,  hebben  we  een  intensieve  periode  doorgemaakt.  We  hebben
helaas geen activiteiten voor de leden kunnen organiseren, maar alle inzet
was gericht om onze leden weer goed te kunnen voorzien voor de tijd dat
we wél weer activiteiten en ontmoetingen kunnen aanbieden.
De aandacht en inzet van diverse IVN-leden betrof de ontwikkelingen met
betrekking tot de nieuwe locatie en belevingstuin.  En dat ging in hoog
tempo. Op 4 maart 2021 hebben we het huurcontract ondertekend voor
ons nieuwe onderkomen op de Van Schoonvorstlaan 11, Soerendonk. Dat
ligt op de Baronie van Cranendonck, nabij “Het Kasteeltje”. Ook hebben
we daar de beschikking over een perceel dat ingericht gaat worden als
belevingstuin.
De  verhuizing  van  de  Hoge  Weg  in  Maarheeze  naar  de  Baronie  is
inmiddels volbracht. Dat was natuurlijk wel een uitdaging in deze corona-
tijd.  Met  een  strak  schema,  waarin  de  verschillende  werkgroepen hun
aandeel  hebben overgebracht,  is  dit  op verantwoorde wijze verlopen.  
Ook  de  voorbereidingen  en  het  gereed  maken  van  het  perceel  voor
beplanting zijn  in  afstemming met  meerdere partijen vlot  verlopen  en
uitgevoerd. De werkgroep is nu drukdoende om inplanting te verzorgen;
het is een flinke klus die de komende periode nog veel tijd in beslag zal
nemen. Het voorjaar is immers de tijd voor het verplanten! 

Beste mensen, we hopen zo dat we op afzienbare tijd en mooie openings-
moment  kunnen  inplannen  om  de  nieuwe  locatie  en  belevingstuin  te
laten  zien!  Maar  we  willen  dit  natuurlijk  wel  graag  onder  goede  en
gezonde omstandigheden.
Met vriendelijke groene groet, 
Annette van Raaij, voorzitter IVN Cranendonck
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ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Jaarlijks houden wij in het voorjaar onze jaarvergadering voor leden. Vorig
jaar  hebben we deze  vergadering  nog  kunnen organiseren  voordat  de
pandemie uitbrak, zelfs nog onwetend wat onze maatschappij als gevolg
van  de  pandemie  te  wachten  stond.  Dit  jaar  ligt  het  niet  binnen  de
mogelijkheden  om  de  jaarvergadering  op  gebruikelijke  wijze  te  laten
plaats vinden.
We hebben daarom gekozen om het jaarverslag, met daarin de verslagen
van de verschillende werkgroepen, per mail naar de leden te versturen.  
Daarbij zal aandacht gegeven worden aan de thema’s die op dit moment
actueel  zijn.  We hopen dat  we  iedereen  op  deze  aangepaste  wijze  te
informeren en betrokken te laten zijn.
Namens het bestuur, Annette van Raaij

                                                                                       

VAN DE REDACTIETAFEL

Ook 2021 staat (nog) in het jaar van de Corona-beperkingen. Dat blijkt o.a.
uit  de  bijdragen  in  deze  Craenkoerier.  Weinig  verslagen  van  lezingen,
excursies,   groepswandelingen,  en  wat  zo  meer.  Maar  het  blijkt  maar
weer; de gemiddelde IVN-er blijft niet bij de pakken neerzitten: ook alleen
(of in heel kleine groepjes) wordt er gefietst, en gewandeld. Een aantal
mooie voorbeelden hiervan vindt u in deze editie. 
Graag wil ik uw aandacht vragen voor de vacaturebank. Ik kan uit ervaring
bevestigen dat actief zijn bij het IVN geen “last” is, maar een leuke manier
om met de natuur bezig te zijn, samen met bevlogen IVN-ers. Lees die
vacaturebank! 
Daarnaast  zijn  er  bijdragen  over  schenkingen  (in  natura)  aan  IVN
Cranendonck van diverse bedrijven. Het nieuws over de nieuwe behuizing
en tuin is natuurlijk opgenomen.  Meer verhalen en foto’s hierover zullen
in een volgende Craenkoerier komen. Maar ga vooral kijken bij de nieuwe
tuin, die langzaam maar zeker vorm krijgt!
Ilva van Bommel, redactie

5



Inzenders zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van de aan-
geleverde kopij.

Inzenden kopij: uiterlijk  31 AUGUSTUS 2021

Kopij aangeleverd na deze datum, kan helaas niet meer geplaatst worden.
Inleveradres: ilva@bommelandt.nl

WIJ HETEN WELKOM
• Hans van Dalen
• Vera Helmes

Van harte welkom in onze enthousiaste club!

VACATUREBANK

Coördinator Wandelwerkgroep
Zoals iedereen wel weet,  heeft de Wandelwerkgroep in normale tijden
een volle agenda. Veel wandelingen, programma’s  voor kinderen, een dag
voor de leden. Er komen veel mensen op deze activiteiten af; denk aan de
snertwandeling of speuren in het donker. 
De  Wandelwerkgroep bestaat uit 5 personen, allen ervaren natuurgidsen,
die  hiernaast  ook  nog  in  andere  werkgroepen  werkzaam  zijn.  Ik,  Nel
Meulman, ben heel wat jaren coördinator van deze groep geweest, maar
wil daar nu toch mee stoppen en alleen nog als gids functioneren. We zijn
dus op zoek naar een nieuwe coördinator. 
Wat houdt dat in, zult u zich afvragen. De coördinator overlegt met het
bestuur en andere werkgroepen in het coördinatorenoverleg, 5 of 6 keer
per jaar. Activiteiten van de wandelwerkgroep worden bekend gemaakt in
het Eindhovens Dagblad, de HAC, Omroep Brabant en Radio/TV Horizon.
De  leden  worden  op  de  hoogte  gebracht  (het  bestuur  verspreidt  de
mededelingen).  De webmaster van het IVN krijgt berichten voor de site.
Je bent aanspreekpunt van de groep: mensen vragen een activiteit aan of
melden zich daarvoor aan. Bij activiteiten bespreek je alles met de groep
en maakt daar notulen van.
Je  hoeft geen ervaren natuurgids  te  zijn.  Alles  gaat  in  overleg  met  de
groep en in alles krijg je zo nodig ondersteuning. Het lijkt veel werk, maar
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dat valt in de praktijk reuze mee! De contacten met heel veel mensen zijn
natuurlijk het leukste. Wie denkt dat dit wel eens een mooie uitdaging
kan zijn, kan zich aanmelden of meer informatie krijgen bij mij.
Nel Meulman Tel. 0495-59 22 76 of andre.nel@hetnet.nl

Beheerder verenigingsgebouw
Pieter van der Stoep was sinds jaar en dag beheerder van het honk aan de
Hoge Weg. De verhuizing naar de nieuwe locatie is voor hem het moment
om de sleutel over te dragen. De inrichting is  nog niet helemaal klaar;
bovendien zijn  er voorlopig nog geen grote activiteiten mogelijk.  Maar
toch: vooruitlopend op betere tijden: wie wil – samen met andere actieve
leden–  wat tijd besteden om het beheer van het nieuwe honk in goede
banen te leiden? Voor informatie over taken graag en mailtje naar Pieter
v.d. Stoep: peetinge@gmail.com.

Coördinator(en) Cursuswerkgroep
De cursuswerkgroep is jarenlang geleid door Maria Stortelder en Maria
Alders.  Intussen  is  het  tijd  dat  deze  mooie  taak  door  anderen  wordt
overgenomen. Wiel Zentjens heeft zich aangemeld om als coördinator op
te  treden.  Hij  verzorgt  ook  bijvoorbeeld  de  Heide  cursus.  Maar  hulp-
troepen zijn wel nodig! Wat houdt het in? 
Maria Stortleder en Maria Alders vertellen: “Wij hebben ons altijd heel
vrij gevoeld in de keuze van de onderwerpen/thema's.  We hielden daar-
voor het landelijk  nieuws en de regionale kranten bij,  maar ook de de
informatie van IVN-afdelingen in de omgeving. Het jaargetijde kon ook de
keuze  bepalen,  denk  aan  het  onderwerp  Paddenstoelen.  Ook  natuur-
fotografie is een keuze van ons geweest: prachtige foto's of film over een
gebied  dat  bezocht  is  b.v.  de  Maasheggen,  IJsland,  Extremadura  of
opnames  van  een  favoriete  onderwerp  zoals  bomen,  vogels,  vlinders.
Soms waren lezingen gekoppeld als theoretisch deel van een cursus (bijv.
Paddenstoelen of Moestuinieren). Ook waren er cursussen met praktijk,
theorie en evaluatiebijeenkomsten (denk aan de cursus natuurfotografie).
Vaste activiteit was de excursie over de nachtzwaluw, begeleid door Wil
Beeren.
Sprekers vonden we bijv.  in eigen IVN-kring; sommige sprekers hebben
zelf al een lijst gemaakt met onderwerpen waarover ze een lezing kunnen
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geven. Andere sprekers vonden we bij Het Waterschap de Dommel, SBB,
Brabants Landschap, bij andere IVN-afdelingen of gewoon bij een artikel
in  de  krant.  Wij  zorgden  dat  er  tijdig  een  bericht  met  informatie  en
uitnodiging naar de verschillende media ging, (email, website, krant). 
De avondlezingen begonnen om 19.30 uur en we probeerden om 22.00
uur af te sluiten.  Het doel  was (en is)  om 1x per maand een lezing te
organiseren (periode oktober-april).  De interesse  was altijd  goed,  volle
bak !”
Spreekt deze “functieomschrijving” je aan, en heb je ideeën en interesse
om  samen  met  Wiel  lezingen,  cursussen  en  excursies  te  organiseren,
neem  dan  contact  op  met  het  bestuur.  Verdere  informatie  bij  Wiel
Zentjens: w.zentjens@chello.nl.

SAMENWERKING IVN EN ATTENDER GROEN 

Op  12  maart  j.l.  is  de  aftrap  gegeven  voor  de  realisering  van  de  IVN
belevingstuin in het gebied  Baronie van Cranendonck. De belevingstuin
tuin wordt in eigen beheer aangelegd door de IVN tuinwerkgroep. Er is
echter nog geen  schuilhut,  en met het wisselende Nederlandse weer is
dat wel noodzakelijk. Attender Groen Nederweert regelt o.a. groenaanleg
en -onderhoud van bijvoorbeeld sportvelden in heel Limburg en Zuidoost
Noord-Brabant.  Zij  hebben aan  IVN een mobiele schuilhut geschonken.
Hierbij  heeft  Jos  Hendriks  van  de  gemeente  Cranendonck  een
bemiddelende rol gespeeld. 
Jos van Velthoven

SAMENWERKING IVN EN PRO@WISE

IVN Cranendonck heeft door inzet van Wiel Zentjens vorige zomer mee-
gedaan aan de Stay in Touch-challenge van Pro@wise. Doel was om aan te
geven hoe verenigingen in deze coronaperiode in contact bleven met hun
leden. Voor het IVN is dat contact van belang omdat zij voor zowel voor
jong als  oud binnen en buiten natuurkennis en -belevenissen wil over-
dragen. En dat was door corona even lastig. Het IVN is toen gestart met
een  wekelijkse  natuureducatierubriek  in  het  HAC,  heeft  natuur-
belevenissen gedeeld via haar site en heeft haar leden regelmatig met
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mails voorzien van allerlei groentips. Het IVN is dan ook blij dat zij een van
de winnaars is geworden van deze challenge. Op 16 maart mochten zij het
nieuwe Pro@wise Digibord in ontvangst nemen; dat kreeg meteen een
mooie plek in het nieuwe IVN-honk. 

Het  digibord  werd  overhandigd
namens  Pro@wise door  Stef
Martens  (rechts  op  de  foto)  aan
Pieter van de Stoep (1e van links)
en Wiel Zentjens (2e van links) van
het IVN. 

Overhandiging van het digibord

Dank aan Pro@wise voor deze mooie investering in natuureducatie in 
Cranendonck.
Wiel Zentjens

VOGELWERKGROEP

Vogeltellingen 2020
Ook voor de vogelwerkgroep was 2020 een bijzonder jaar. Zouden we de
mensen kunnen bezoeken die op hun erf een nestkast hebben hangen en
later  de jonge vogels ringen? Je kon niet -zoals andere jaren- met 2 of 3
mensen het erf oplopen. Dus heeft iedereen het zo op zijn eigen manier
aangepakt. Vaak werd apart van elkaar gereisd; ook lieten we de mensen
vooraf weten dat we er aan kwamen. 
We  wisten  welke  erfeigenaren  met  nestkasten  in  Budel  een  ladder
hadden. Dan was het vrij eenvoudig om daar een afspraak mee te maken
en de kast  te controleren.  Ook wilden ze  dat  vaak zelf  wel  doen.  Dan
gaven ze ook de waarnemingen door. Voor deze controles is een auto met
aanhangwagen  en  ladder  vaak  noodzakelijk,  en  gelukkig  hebben  we
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hiervoor Adriaan van Meijl  en Henny Vonken. Ook Maarheeze is hierin
voorzien. 
De  inventarisatiewerkzaamheden  waren  binnen  een  maand  afgerond,
maar daarna moesten de jonge vogels nog worden geringd door Wil. Bij
de  erfeigenaren is  dat  meestal  geen probleem en (pre-Corona)  was er
vaak nog een kopje koffie en proost op de jonge aanwinst erbij.  Alleen dit
jaar even niet... 
Het controleren en ringen van de torenvalken was toch wel erg  intensief,
omdat je dan helemaal afhankelijk bent van een wagen met ladder. Ook
het  klim-  en  sjouwwerk  wordt  er  niet  makkelijker  op.  Als  we  de
leeftijdsgroep van het “personeel” even onder de loep nemen, komen we
toch gauw op een gemiddelde > 65 jaar uit. We hebben ons al vaker over
het  probleem  gebogen  om  de  jongeren  meer  bij  de  natuur/vogels  te
betrekken, maar dat is niet eenvoudig in deze tijd van gamen, streamen,
tiktok en spotify..

Broedresultaten in IVN nestkasten in 2018,  2019 en 2020 
Vogel Totaal # jonge vogels Totaal # jonge vogels

2020

2018 2019 Budel Maarheeze Totaal

Bosuil 5 4 0 0 0

Steenuil 37 67 26 30 46

Kerkuil 12 19 5 4 9

Torenvalk 30 n.b. 25 11 36

Totaal 84 90 91
n.b.= niet bekend

Het woordje creativiteit is geen onbekend gegeven in de vogelwerk-groep
en inmiddels is er een mooie oplossing bedacht door Frans Valkenburg die
een mobiele telefoon op een uitschuifbare vishengel monteerde en zo ‘n
foto kon maken in de toren-valkkasten.  Dus gingen cameraman Frans en
ondergetekende als regisseur (moet toch iemand doen) op de fiets om als
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een volleerd SBS-team de torenvalkkasten te inventariseren.  Het lukte zo
zonder gevaarlijke stunts, dus wat dat betreft was de missie geslaagd. 

Maar  op  de  Voorterdijk  gingen  de
hemelsluizen  open  en  naar  het  zich  liet
aanzien,  kon  dat  wel  enkele  uren  duren.
Gelukkig  stonden  we  bij  een  goed
schuiladres.  Taxi-bedrijf  Wil  Beeren  bracht
de cameraman netjes naar huis en nam met
een handdruk en “Gij komt wel thoes, hè “
afscheid  van de regisseur.
Natuurlijk is  het jammer dat er Corona is,
want  de  contacten  met  de  mensen  zijn
noodgedwongen wat vluchtiger. En voor het
kopje koffie geldt “...toch maar even niet”.
Dat geeft toch een heel ander gevoel. Maar
door een beetje voorzichtig te  werken bij
het inventariseren en ringen van de vogels,
was  het  allemaal  geen  probleem  en  we
hebben  mooie  resultaten  over  dit  broed
seizoen.

Frans Valkenburg checkt de torenvalk-kast

Wandelingen
Het jaar 2020 was ook het jaar dat we niet  als groep  konden wandelen
i.v.m.  de  corona.  Op  20  januari,  toen  iedereen  nog   “vrij”  mocht
rondlopen,  is  er  nog  gewandeld  in  Hugter/Weerterbossen.  Daar  is  de
mooie  kruisbek  nog  gespot.  In  september  is  er  na  enkele  mails  en
telefoontjes  door  de  vogelgroep  nog  een  wandeling  georganiseerd  in
natuurgebied  ’t  Goor,  met  de  voorgeschreven  afstand  tussen  alle
wandelaars. Jammer, want het ging heel goed met het aantal wandelaars.
Het was de 56ste wandeling die de vogelgroep heeft georganiseerd; de 1ste

wandeling was op 13 december 2013. 
Hopelijk kunnen we de zaterdagse wandelactiviteiten weer oppakken over
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een paar maanden. In de tussentijd worden de wandelaars per email op
de hoogte gehouden van de vogelactiviteiten in de natuur en worden ze
aangespoord om de wandelschoenen toch even aan te trekken en zelf er
op  uit  te  gaan.  Er  zijn  genoeg  natuurgebieden  in  de  gemeente
Cranendonck  om  daar  van  te  genieten.  Bij  het  natuurgebied  ’t  Goor
kunnen we voorlopig geen gebruik meer maken van de vogelkijkhut, want
die is afgebroken. Er komt t.z.t. weer nieuwe hut op die plaats te staan is
ons beloofd door Eric Schram van Staatsbosbeheer.
Harrie Hegge

LANDELIJKE TUINVOGELTELLING 2021

In het weekend van 29-31 januari j.l.  werd de nationale tuinvogeltelling
gehouden. Ook Cranendonck deed goed mee. En ruwe berekening van het
aantal deelnemers op basis van de website van de vogelbescherming gaf
toch zo’n 185 deelnemers! Ook ik zat ze zo’n 30 minuten te observeren. 
Laat op de avond kreeg ik een bericht van een IVN-er, die een aparte vogel
had gespot:  de  bloemkoolmees.  Ik  ben nog beginnend spotter,  dus  de
twijfel kwam niet direct. Vogelboek erbij gepakt: niet gevonden. Totdat ik
de  foto  opende….!  Zo  ken  ik  er  nog  wel  een:  wat  denkt  u  van  de
spitskoolmees?

bron: www.fruttekoek.nl

Ilva
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WANDELWERKGROEP

SLOOTJESDAGEN
IVN  Amsterdam  heeft  groen  licht  gegeven  voor  de  slootjesdagen  van
2021, te houden op 11, 12 en 13 juni. Voor Cranendonck zou dat zondag
13 juni zijn. Begin mei zal de Wandelwerkgroep overleggen of de slootjes-
dag ook werkelijk doorgang kan vinden. Het zal  absoluut veilig  moeten
zijn, niemand mag risico lopen ten aanzien van het coronavirus. De locatie
is al bekend: dat wordt de poel bij de belevenistuin op Cranendonck. Te
zijner tijd zullen alle leden bericht krijgen over deze activiteit.
Nel Meulman

CURSUSWERKGROEP

IVN CURSUS HEIDE IN CRANENDONCK
Nadat in 2020 de Heidecursus door corona al niet door kon gaan, is ook
nu de situatie dusdanig dat we de cursus nog niet kunnen opstarten. De 3
lessen  en  3   excursies  van  de  cursus  zijn  afgestemd  op  de  periodes
april/maart, juni/juli en augustus/september. De verwachting is dat eerst
na de zomer allerlei activiteiten weer kunnen doorgaan. En dat maakt het
lastig om de cursus te plannen. Hoogstwaarschijnlijk wordt de heidecursus
dan ook verschoven naar 2022. Een voordeel daarvan is dat allerlei nieuw
verworven materiaal nog in de cursus verwerkt kan worden. Later in dit
jaar komen we met nieuwe informatie over de startdatum.
Hopelijk  kunnen  we  in  het  nieuwe  honk  met  het  nieuwe  Pro@wise
digibord al  eerder  presentaties geven over ons mooie Cranendonck en
omgeving.  Onderwerpen  zijn  er  al  zoals  Insecten  in  eigen  tuin,
Kempenbroek en Insectencursus.
Namens de cursuswerkgroep, Wiel Zentjens

VRIJWILLIGER IN HET GROEN, FRANS VALKENBURG

Een telefonisch interview om een vrijwilliger van het eerste uur aan u voor
te  stellen:  Frans  Valkenburg,  geboren  en  getogen  in  Maarheeze.  Het
ouderlijk huis, een boerderij, staat om de hoek van zijn huidige adres (een
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zus woont nu in de boerderij). Frans is dus honkvast! Zijn oudere broer
nam de  boerderij  over  van  pa;  zo  ging  dat  in  die  jaren.  Hij  zelf  werd
timmerman,  meubelmaker.  Frans  is  getrouwd  met  Toos,  afkomstig  uit
Budel. Ze hebben 2 zoons, en passen regelmatig op de kleinkinderen. 
Na een werkzaam (betaald)  leven van zo’n  45 jaar,  is  hij  nu toch met
pensioen. Maar dat betekent niet dat hij niets doet: uit het hele gesprek
sprong  het  woord  vrijwilligerswerk  er  boven  uit:  Bijvoorbeeld  voor  de
kerk:  het bijhouden van de begraafplaats;  Een drietal  jaren bij  (minder
valide) mensen hun tuin verzorgd; lid van de heemkundekring, als EHBO-
er  actief  bij  evenementen.  En  natuurlijk  het  IVN:  Frans  is  een  van  de
mensen van het eerste uur. 
Op donderdag en vrijdag heeft hij vrij: dan wordt er gefietst en gewan-
deld. Wist u dat hij met zijn vrouw op de fiets naar o.a. Parijs, Berlijn, vele
tochten in Oostenrijk, de Moezel en rondje Vlaanderen heeft gefietst? Let
wel, naar Berlijn en Parijs nog op de gewone fiets! 
Voor  het  IVN  zet  Frans  zijn  timmermanskunst  in:  vogelkasten  maken,
repareren. Als lid van de vogelgroep heeft hij vele kastjes gemaakt o.a. bij
Piet  v.d.  Eijnde  in  de  garage.  Maar  ook  het  inventariseren  en
schoonmaken  van  de  kasten  hoort  tot  de  werkzaamheden.  Vooral  de
controle van de Torenvalkkasten, hoog in de boom of op een paal, zijn
intussen een uitdaging geworden. Daarom is Frans met een telelescoop-
hengel en een endoscoop in de weer gegaan (zie pag 11). Dan hoeven ze
in ieder geval bij het inventariseren van de Torenvalken een keer minder
de ladder op. 
Wat is er zo leuk bij het IVN? Ik hoorde de glimlach op zijn gezicht door de
telefoon heen: nou, die excursies naar Zeeland, Texel; (in de beginjaren
van het IVN). Maar ook het samen door de natuur wandelen op zoek naar
vogels;  samen  dingen  voor  elkaar  krijgen;  kinderen  (op  speelse  wijze)
leren over de natuur.
En wat is de mooiste natuurplek van Cranendonck (en omgeving)?  Daar
hoeft  Frans  niet  lang  over  na  te  denken:  “De  Pan,  ‘t  Goor  en  het
Cranendonckse bos (alledrie staan ze op 1).  Deze natuurgebieden bezoe-
ken wij met de vogelwerkgroep dan ook regelmatig op de derde zaterdag
van de maand”.
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Opgetekend door Ilva

En  de  toekomst?  Hopelijk  wordt
nu toch snel de nieuwe behuizing
geregeld; en de belevingstuin, een
onmisbaar onderdeel voor de IVN
activiteiten.  En  dat  voor  die
activiteiten ook wat jongere leden
enthousiast  gemaakt  kunnen
worden,  zodat  ook  toekomstige
activiteiten  van  IVN  gewaarborgd
zijn.

Frans Valkenburg

PRIJSVRAAG: NIEUWE NAAM VOOR IVN ONDERKOMEN?

In het december 2020 nummer van de Craenkoerier is verteld hoe in 2007
de naam van locatie op de Hoge weg tot stand kwam: Via een prijsvraag
werd het De Kroenekraan. Ik ken het overigens vooral als Het Honk…
Bij  het ter perse gaan van deze editie  was de verhuizing van IVN naar
Cranendonck  11  net  geregeld.  Het  adres  verandert,  de  vereniging
natuurlijk niet; dus wat te doen met de naam van het clubgebouw? Dat is
vooral  ook  aan  u,  beste  lezer.  U  wordt  van  harte  uitgenodigd  om uw
mening te geven: Houden we het bij  het oude of weet u een briljante
nieuwe naam? Een prijsvraag dus! Stuur uw voorstel(len) in, zo mogelijk
met uitleg. Zoals ook in 2007 het geval was, staat er een heerlijke fles wijn
klaar voor de winnaar. Stuur uw voorstellen naar ilva@bommelandt.nl.
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WONING VERDUURZAMEN? ERVARINGEN VAN EEN IVN-ER

Er is veel te doen over ‘verduurzamen’ van bestaande woningen. Droom
van velen:  helemaal-van-het-gas-af!  Afhankelijk  van  het  bouwjaar  is  je
woning niet (< ca. 1975), matig (’75 – ’85), behoorlijk (> 1991) of goed
geïsoleerd (>2010). Veel van de oudere woningen kunnen niet zódanig na-
geïsoleerd of verbeterd worden, dat ze de gasaansluiting kunnen missen:
zonder gas zit je in de kou. Er zijn allerlei methoden om bestaande wonin-
gen na te isoleren. Ik geef mijn eigen ervaringen weer met recente isolatie
van ons huis.  Het is  eind 1978 opgeleverd en is  naar de stand van de
toenmalige isolatietechniek geïsoleerd: 

• Vloer met ca. 5 cm ‘piepschuim’; 
• dak met Opstalanplaten (platen met ca. 3cm isolatie); 
• ramen met dubbel glas (nog geen HR); 
• spouw met steenwolpanelen van ca. 5 cm dik.

Wat valt er te verbeteren? Mogelijkheden, met voor- en nadelen: 
1. Vloer begane grond beter isoleren? Onder de begane grond vloer

is geen kruipruimte. Het piepschuim is bij de bouw aangebracht en
kan  niet  verdikt  worden  zonder  hoge  kosten.  Als  er  wel  een
kruipruimte in je huis is, dan is de extra (na)isolatie overigens goed
haalbaar.

2. Dakisolatie verbeteren? Isolatie moet aan de  buitenkant van de
dakplaten. Dit is een zeer omvangrijk project. Het dak moet vrijwel
geheel gesloopt en herbouwd worden. Op zolder isolatie tegen de
binnenkant  van  het  dak  aanbrengen  is  niet  zo  goed.  Het  zgn.
dauwpunt komt dan verkeerd te liggen, zodat je vochtproblemen
kan krijgen in de dakconstructie.

3. HR-glas plaatsen? Dat isoleert beter dan het oude (dubbele) glas.
Nadeel is dat meestal ook de kozijnen vervangen moeten worden.
Dat maakt het duur.

4. Spouwisolatie  verbeteren?  Daar  zijn  verschillende  opties  voor.
Voor ons huis kozen we voor Enverifoam.  Dat is schuim dat in de
spouw wordt  gespoten,  via  kleine  boorgaten  in  de  voegen.  De
gaten  worden  met  cement  gedicht.  Het  schuim  vult  de  hele
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spouwruimte, hardt daarin uit en verbetert de isolatie behoorlijk.
In tegenstelling tot PUR-schuim, ademt Enverifoam, zodat je geen
vochtproblemen in huis krijgt. Voor mijn, wat grotere huis, was het
karwei in 6 uur geklaard. Het kost zo’n € 25 per m² spouwmuur (bij
ons 146 m²). 
De hamvraag is: wat levert het op aan stookbesparing? Eigenlijk
kun je dat pas na een vol jaar stoken bepalen, door vergelijking
met een vorig jaar. Met de zgn. graaddagen-methode compenseer
je dan voor de verschillen in buitentemperatuur. Daar vind je alles
over op de site www.mindergas.nl, incl. een perioden-vergelijker.
Reuze  handig  om  het  effect  van  besparende  maatregelen  te
kwantificeren. Voor de periode nov-dec 2020 vergeleken met nov-
dec 2019 gaf dit voor mijn huis een stookbesparing van ca. 15%.
Voor een heel stookseizoen zal dat wat meer worden. Dat is mooi
meegenomen.  De  hygrometer  toont  aan  dat  de  claim  ‘geen
vochtproblemen’  inderdaad  wordt  waargemaakt.  Kortom:  na-
isolatie spouwmuren is geslaagd, maar de terugverdientijd is lang
(namelijk  > 10 jaar).

5. Ik  schreef  al  eens  over  zonnepanelen.  Die  zijn  nu  écht  uit  de
kinder-schoenen,  zijn  goedkoper  geworden  en  hebben  een
redelijke  terug-verdientijd.  Je  krijgt  voorlopig  ook  nog  de  BTW
terug.  Dat  gaat  af  van  de  investering  van  ca.  €4.000  voor  12
panelen.  Als  die  pal  op  het  zuiden  staan,  besparen  die  zo’n
€600/jaar.  Plaats alleen genoeg  panelen voor eigen verbruik.  Als
je een warmtepomp naast je CV-ketel wilt laten plaatsen, ga er dan
vanuit dat voor elke kuub gas die je spaart, je 2 kWh stroom extra
gaat  verbruiken.  Een  te  grote  zonnepanelencapaciteit  is  weg-
gegooid geld omdat op den duur het terug leveren van stroom die
je teveel opwekt (saldering), steeds minder op zal brengen. 

Tot slot: bedenk dat de invloed van de Nederlandse CO2 uitstoot minder
dan 0,35% op  de  wereldopwarming  uitmaakt  volgens het  IPCC  (Inter-
governmental Panel on Climate Change van de VN).

 Frits van Dijk 
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TIPS VOOR WANDEL- EN FIETSTOCHTEN IN CORONATIJD

FIETSTOCHT DOOR DE KEMPEN

Wat een prachtige fietszomer hadden we. Hij begon al in het voorjaar. Van
mijn racefiets kreeg ik rugpijn,  dus deze maar verkocht en snel een e-bike
gekocht.  Dan  kun  je  lekker  lange  tochten  maken.  Als  liefhebber  van
riviertjes  en beken heb ik  via  het  fietsenknooppunt  een Dommelroute
samengesteld,  die voornamelijk  wegen en fietspaden op het platteland
volgt en de bebouwde kom mijdt. Hij begint in de kasteeltuin van kasteel
Geldrop en via de groene buitenkant van Skandiawijk over de Hulsterbrug
naar Eeneind. Een prachtige landelijke route, links van de Dommel.
Aan je rechterkant passeer je de Collse watermolen die door Vincent van
Gogh is geschilderd. Vervolgens richting Opwetten. Je steekt de Dommel
over en aan je linkerhand passeer je bessenvelden met een kraampje voor
sapjes,  bessen  en  ijsjes.  Via  de  Soeterbeekse  weg  naar  het  schattige
dorpje Nederwetten. Daarna via de buitenkant van Breugel naar Son waar
je vlak langs de Dommel weer aan de terugweg begint.
Het  fietspad  volgt  de  Dommel  aan  beide  kanten  en  je  passeert  het
centrum van Son, waar je van een heerlijk Italiaanse ijsje kunt genieten. Je
volgt de Dommel naar Eindhoven en via de buitenkant van de Oudegracht
fiets  je  over  de  campus  van  de  Technische  Universiteit  en  langs  het
Eindhovens kanaal naar het lieflijke Riel. Van daaruit door het bos naar de
rondweg Heeze, vervolgens het buitengebied van Leende en bij Sterksel
via  de  Pandijk  en  Panweg  naar  Maarheeze.  Een  prachtige  tocht  van
ongeveer  75  kilometer  door  het  Dommeldal  met  schitterende
landschappen en volop mogelijkheden voor terrasjes. Ik heb deze route
vaak gefietst en hij blijft mooi!
Carlijn Thielen

EEN VERRASSENDE WANDELING IN BOSOVERHEIDE

We waren al vaak gaan wandelen bij de Weerter grafheuvels, vanaf de
parkeerplaats aan de overkant van het spoor bij Weerterbergen. Vroeger
met de kinderwagen; het was een niet te lang rondje, goed begaanbaar.
Jaren later met oma in de rolstoel. Het asfaltpad, dat inmiddels geleden
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had  onder  de  druk  van  de  boom-wortels,  was  nog  steeds  goed
begaanbaar. Het was fijn om even de natuur in te gaan. 
Van onze overbuurman kregen we onlangs enkele tips voor wandelingen.
We hebben meer tijd na het pensioen om er langer op uit te trekken en in
deze  coronatijd  is  dat  een  welkome  invulling.  Ook  leende  hij  ons  het
boekje  "De  Weerter  Wandelgids"  van  Jos  Clement,  met  wandeling  1:
Boshoverheide 

Wandeling
Boshoverheide   

We starten we bij de parkeerplaats bij de grafheuvels, wp1 (nu heten ze
urnenvelden).  Het  is  heerlijk  weer,  de  zon  schijnt.  We  gaan  nu  niet
rechtdoor,  maar na  100m linksaf.  Tot  onze verrassing  is  daar  een heel
uitgestrekt heide- en zandverstuivingsgebied! Nooit geweten, we vinden
het prachtig. We zoeken onze weg, er zijn meerdere keuzemogelijkheden,
en we komen op het volgende oriëntatiepunt, wp2. De route schampt de
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laatste  hoek  van  de  industriegebouwen,  voordat  we  een  mooi  bos  in
wandelen.  Dit  komt  uit  op  een  zandwal,  wp3,  met  aan  beide  kanten
uitzicht op vennen, bos en veel heide. Aan één kant zien we in de verte
wilde  paarden  en  -runderen.   Deze  wal  volgen  we  geruime tijd,  wp4,
totdat we via een bomengroep de heide oversteken. Prachtige uitzichten! 

  Heide bij Bosoverheide

Op naar de linkerhoek van een berkenbosje, wp5. Daarna volgen we een
breed spoor, terug naar de urnenvelden. We hebben het goed naar de zin
en doen de extra lus erbij, aan de andere kant van het spoor, wp5, die ons
richting Blaakven leidt. 
Dit  stuk  is  wederom  bosachtig,  smalle  paadjes.  Niet  de  door  tanks
omgeploegde zandwegen, die westelijker liggen. Het laatste stuk loopt om
de  Weerterbergen  heen.  Al  met  al  hebben  we  genoten  van  deze
wandeling  en  de  nieuwe  gebieden  die  we  daar  ontdekten!
Corrie Fleuren

WANDELING IN HET KREIERLERBOS  

Het Kreierlerbos is een natuurpunt bij het Smeetshof, een natuurgebied
waar  wandelingen  zijn  uitgezet.  Smeetshof  behoort  tot  het  Grenspark
Kempen~Broek,  een  natuurgebied  van  25.000  hectare  dat loopt  van
Nederweert  tot  aan Maaseik.  Het  ligt  pal  over de grens van Weert  en
Bocholt.  Het  Kreierlerbos  was  vroeger  een  motorcrossterrein  en  is  nu
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omgetoverd  tot  een  uniek  natuurpunt  zoals  de  Belgen  zeggen.
We rijden met de auto naar Smeetshof en zien dat de parkeerplaats te
klein is voor al die auto’s (vooral met een Belgische nummerplaat).  We
pakken  de  groene  (korte)  wandelroute  en  komen  langs  een  vennetje,
waarop  vorig  jaar  op  deze  tijd  een  aantal  smienten  (een  soort  eend)
vertoefden. Helaas dit jaar niet. 

Muizenoor    Gaspeldoorn

Op een bepaald punt verlaten wij de groene wandelroute en komen bij
een natuurpunt dat afgesloten is met draad en een toegangshekje. Ook
staat er op een bordje natuurpunt en Kreierlerbos. We komen hier al een
aantal  jaren  een  keer  of  vier  per  jaar  en  hebben daar  nog  nooit  een
andere natuurliefhebber ontmoet. We zien dat er wat jonge berken en
kleine grove den gekapt  zijn,  zodat  het  terrein  wat  open blijft  en niet
overwoekerd wordt door deze soort. Het is hier arme zandgrond met een
dun humuslaagje. Het is half januari en de voorbije nacht heeft het wat
gevroren.  Aan  het  verdorde  struisgras  zie  je  dauwdruppels  hangen,
glinsterend in de zon. Ook aan de uiteinden  van de kleine twijgjes van
struikjes  en  boompjes  zie  je  waterdruppeltjes  hangen  die  door  het
zonlicht op kleine lampjes lijken. We komen struikheide, mossensoorten
(o.a.  rendiermos),  biggenkruid  en  duizenden  kleine  plantjes  van
muizenoor tegen. Deze zullen de komende zomer  een geel tapijt  gaan
vormen.
Als het te warm wordt, vouwt dit plantje de bladeren samen en zie je de
viltig behaarde bladeren aan de onderkant van het blad die dienen om
uitdroging  te  voorkomen.  Je  herkent  dit  plantje  aan  de  bloemen  die
enkele oranjerood-kleurige lintbloemen aan de buitenkant hebben. 
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Als we verder lopen zien we verscheidene gaspeldoorns in knop waarvan
de eerst bloemen al ontluiken. De naam is afgeleid van het Oud-Hollandse
woord gaspe hetgeen gesp betekent. Vroeger werden de stekels (van 4 tot
5 cm lang) van deze plant  als een soort sluiting voor de kledij gebruikt. De
plant wordt tot 150 cm hoog en kan van januari tot aan juli toe bloeien.
Hij  behoort  tot  de  vlinderbloemigen.  Je  komt  deze  plant  hier  op  veel
plaatsen tegen.

Hoopjes  zand  van  de
grijze zandbij     

                                                                                                                                   
In het voorjaar zie je hier duizenden hoopjes zand. Hier komen de grijze
zandbijen  uit.  Eerst  het  mannetje  en  daarna  de  vrouwtjes.  Als  de
vrouwtjes  tevoorschijn  komen,  worden  ze  meteen  bevrucht  door  de
mannetjes. Ze maken dan nieuwe gangetjes in de grond en leggen daar
hun eitjes en stuifmeel dat van wilgen afkomstig is, in. Ook zie je sluip-
wespen,  die  proberen  een  eitje  te  leggen  in  de  broedkamers  van  de
zandbijen,  zodat  zij  niet  al  dat  werk  hoeven  te  doen voor  hun  nako-
melingen.    
Als we verder lopen, zien we een haas het hazenpad kiezen en een eindje
verderop  zien  we  de  grote  bonte  specht  zitten.  Als  het  weer  warmer
wordt,  zie  je  hier  ook  op  verscheidene  plaatsen  de  kuiltjes  van  de
mierenleeuw die met zandkorreltjes gooit om de mieren in zijn valkuil te
laten vallen, zodat hij weer wat te smullen heeft. 
Als we het rondje bij  het Kreierlerbos,  waar je echt één wordt met de
natuur,  afgestruind hebben,  keren we terug naar  onze groene wandel-
route. Hier wandel je  op zandpaden. Ook staan er nog veel oude eiken
middenin  het  landschap.  Busselkes  (kleine  houtwallen)  dienen  als
perceelafscheiding. Die zijn bij ons in Nederland vrijwel verdwenen door
ruilverkaveling. Dichtbij het einde van de groene wandelroute lopen we
nog een stukje van de Kettingdijkroute.
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Etageflat voor insecten 

Daar  zien  we  Galloway  runderen
grazen. Ook staan er knotwilgen bij
een vennetje dat we oversteken via
een knuppelbrug. Verder horen en
zien  we  ganzen  die  hier  in  dit
gebied  rijkelijk  aanwezig  zijn,
overvliegen.  Ook  maakt  zich  een
blauwe reiger in dit natte gebied uit
de voeten, als we te dichtbij komen.
Het   begint  al  te  schemeren  dus
zoeken  we  onze   auto  op  om
huiswaarts  te gaan.  Op de valreep
zien  we nog  de  gele  tril-zwam  en
een etageflat voor insecten.

We hebben deze  zondagmiddag  veel  gezien  en  volop  genoten  van  de
natuur.
Toon van Seggelen

WINTERSPORT IN NEDERLAND- STRATUMSE HEIDE

Wat  een  geweldige  wintersport-week  hadden  wij  in  Nederland!  Wij
maakten  een  wandeling  vanuit  Stratum  -rechtsaf  bij  de  fontein  als  je
Eindhoven binnenrijdt vanaf de A2- het bos door met diverse prachtige
vennen. Vervolgens lopen we rich-
ting de Stratumse heide en dan via
het  wandelviaduct  over  de  A67
richting  Venlo  naar  de  Groote
Heide. Ook een prachtige sneeuw-
vlakte!  Na  een  mooie  cirkel  gaan
we heel voldaan terug en zien nog
diverse  paden  voor  een  volgende
keer! 
Elly van Dongen
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BERKENZWAM OP HUGHTERHEIDE

Deze prachtige grote berkenzwam op de berk met als achtergrond -ook
mooi- bekertjesmos, kwamen we tegen op de Hughterheide! Ook de tak
met flinke laag korstmos! 

Berkenzwam   Korstmos op tak

De uitgestrekte heidevlakte is de Kuikseindse heide in Middelbeers, een
aanrader om daar lekker omheen en tussendoor te wandelen.
Elly van Dongen

WANDELING MET EEN DOEL EN OVERPEINZING  

Met enige regelmaat trek ik samen met mijn vrouw Ellie en/of Piet van
Beek de wandelschoenen aan om in het gebied Baronie van Cranendonck
rond te  struinen.  Vaak  via  Sterkselseweg  en  de  Stationsstraat  naar  de
Kerkstraat. Daarna links het bospad in richting de manege. Na de manege
2 x rechts en op het einde van het zandpad rechts en direct daarna links
(pas op voor het bruggetje!). We benaderen dan het bijenhotel aan de
achterzijde.
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De  achtergrond  van  deze  wandeling  is  niet  willekeurig.  Al  sinds  2015
speelt  de  inrichting van de nieuwe  IVN tuin  met  locatie in  het  gebied
Baronie  van  Cranendonck.  Voor  mezelf  is  het  telkens  weer  een  her-
beleving van alle tuinsuggesties die de revue hebben gepasseerd. Ook de
vele  gemeentelijke  passanten  borrelen  weer  naar  boven  (o.a.  Jan  van
Tulden, Frans Kuppens, Monique Janssen, Sandra Borremans, Jan van der
Bent, Tonnie van Kessel, Joris Kantelberg, Jos Hendriks en vele anderen)
met  wie ik  bij  de  gemeente  over  dit  onderwerp  gesproken  heb.  De
meesten hebben weer elders onderdak  gevonden. Ook dit geeft weer de
tijdelijkheid aan van het leven in het algemeen en de IVN tuin met locatie
in het bijzonder.
Een  tweetal  IVN voorstellen  vielen  voor  de  gemeente  al  vrij  snel  af,
namelijk: 

• Het voormalig zwembadhuisje met direct aangrenzende tuin;
• Gebruik  van  het  kasteeltje  voor  lezingen,  cursussen,  verga-

deringen  en  ontvangst  van IVN gasten,  buiten  de  openbare
gebruiks-momenten van het kasteeltje.

Hieronder schets ik kort de geschiedenis van alle voors en tegens van de
diverse andere suggesties voor de IVN-belevingstuin:

1) Tuin direct aan rechterzijde naast proefboerderij Cranendonck 11
Een tuin op deze locatie was voor de tuinwerkgroep niet te realiseren. Er
liggen betonplaten op deze plaats. Ook is de grond verzuurd en vervuild.
Er  is  dus  geen  mogelijkheid  om hier  een  gezonde,  vruchtbare  tuin  te
krijgen. Investering op deze plaats is nutteloos. De Herenboeren kwamen
met een suggestie voor een alternatief: links van de Egmondlaan direct na
de woningen aan het Brinkje.

2) Tuin aan de Egmondlaan direct na de woningen aan het brinkje
De tuin zou mogelijk  zijn  aan de linkerkant van de Egmondlaan na de
woningen  gelegen  aan  het  brinkje.  De  gemeente  kon  hierover  geen
overeenstemming bereiken met (enkele) bewoners aan het Brinkje,   

3) Tuin rechts voor schuur gelegen voor Cranendonck 11
Een IVN-tuin op deze plek is alleen mogelijk als alle monumentale bomen
gerooid  zouden  worden.  Zonder  deze  stap  is  groei  van  aanplant  en
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bewerken  van  de  grond  onmogelijk  door  de  wortelstructuur  van  de
bomen. Toestemming voor het rooien van de bomen wordt niet gegeven
en past  ook niet  in  traditie van IVN.  Ook ligt  de  locatie direct  aan de
doorgaande  weg.  Dit  maakt  het  een  risico  i.v.m.  de  verkeersveiligheid
voor de activiteiten met kinderen.

4) Tuin In de  boomgaard met walnotenbomen  aan de  rechterzijde  van
het pad rechts van het bijenhotel        
Deze locatie is niet haalbaar omdat het strijdig is met de wetgeving inzake
beschermde  flora  en  fauna.  De  grond  op  deze  plek  mag  niet  worden
bewerkt. 

5) Tuin direct voor de bloemenweide en het bijenhotel van de ANV 
Een tuin op de plek betekent dat er een toegangspad, poort en afrastering
aangebracht moeten worden. Er is nu geen duidelijke gebiedsafbakening
en slechte toegankelijkheid. 

6) Tuin aan de linkerzijde van het pad gelegen bij het kasteeltje
Ook deze plek bleek niet mogelijk. Er moet vrij zicht blijven in dit gebied
richting het kasteeltje  conform een gemeenteraadsbesluit.  Kortom, ook
dit voorstel is geen optie.   

7)  Tuin  op  de  plek  waar  nu  de bloemenweide van de ANV met  het
bijenhotel is gesitueerd
Het  doorgaande  pad  komt  uit  bij  deze  locatie,  dus  bereikbaarheid  en
toegankelijkheid  zijn  goed.  Ook  het  veiligheidsaspect  voor  kinderen bij
activiteiten zoals  de vlindermiddag,  speuren  in  het  donker,  etc,  is  een
positieve overweging. Een negatief aspect is dat de tuin niet direct grenst
aan  de geplande  IVN accommodatie op Cranendonck 11.  Een tuin  die
direct grenst aan Cranendonck 11 is echter, gelet op alle problemen bij
eerdere tuinsuggesties 1-3 niet  mogelijk.  Daarnaast  speelt  ook nog dat
accommodatie Cranendonck 11 tijdelijk is. Investeren in een belevingstuin
zou dus slechts een tijdelijke oplossing zijn. De gemeente gaat binnen 2
tot 3 jaren een definitieve oplossing voor de IVN-accommodatie in deze
omgeving realiseren.
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Op 4 maart j.l.  werd dan eindelijk de overeenkomst getekend. Voor de
tuin betekent dit dat de laatste optie (7) het is geworden:  de locatie waar
de bloemenweide en het bijenhotel gevestigd zijn.  In maart 2021 is een
start  gemaakt  met  het  omtoveren  tot  de  belevingstuin,  waar  straks
hopelijk weer allerlei activiteiten kunnen worden georganiseerd.
Groene groet, Jos van Velthoven

TUIN IN WINTER EN LENTE

De eerste  krokussen in  februari
2021.  Nog  geen  week  later
fietsten  we  zonder  jas  over  de
heide  en  ging  we  kamperen.
Alsof het eind mei was, in plaats
van eind februari...
Ilva

De lente  is  definitief  gestart  en
de  magnoliabloemen  versieren
het vogelhuisje.  
Jan Migchels
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 OOIEVAARS OP DOORTOCHT

Op woensdag 10 februari streken in
de  Moonslaan  (deel  richting
Leende)  een  groep  van  22
ooievaars  neer  op  de  toppen van
de  gesnoeide  lindebomen.  Wij
ontdekten het pas rond 18.00 uur,
dus  konden  nog  net  voor  donker
wat  foto’s  maken!  We  gingen
steeds even kijken; ze bleven lekker
uitrusten  en  hebben  er  zelfs  de
nacht  doorgebracht!  Wat
bijzonder!  Verdwaald?  Op  door-
tocht  en  moe?  Ze  gaven  geen
klepperend antwoord!! 

 
Ooievaars in Maarheeze

De volgende dag  vertrokken  ze  rond half  8  en keerden ze  helaas  niet
terug! Maar.... het was toch wel even een geluksmomentje geweest!
Elly van Dongen

VOGELS DOEN NIET AAN STOELENDANS MAAR AAN HUISJESDANS

Aan  de  muur  van  onze  schuur  hangen  een  aantal  nestkastjes.  Een
nestkastje  van  een  stuk  klomp  gemaakt,  een  met  een  specht  als
“waakvogel” voor de deur en een chaletje uit de achterhoek. Vanuit onze
keuken kijken we naar de prachtige huisbezichtigingen van de koolmezen.
Ze keuren huisje 1 en roepen hun vriendje, of zou  het hun vriendinnetje
zijn?  “Eens  even kijken of we hier willen wonen”, tsjilpen ze tegen elkaar.
Huisje 2 wordt bezichtigd door een bevriend koppeltje en huisje 3 wordt
al  ingericht  door weer  een  ander  stelletje.  Dan wordt  er  nog  wat  tijd
gestoken in het op en neer vliegen in en uit huis, om te kijken of ze hier
écht  willen  wonen.  En  jawel  hoor  de  inrichting  kan  beginnen.  Als  de
huisjes ingericht zijn, kunnen ze beginnen met eitjes leggen en na een
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poosje moet er flink gewerkt worden om voor de kleintjes hun eten te
zorgen.

Spechtenkast Chalet uit de Achterhoek

We moeten nog even wachten
en  dan  kunnen  we  nog  meer
genieten  van  de  gesettelde
stelletjes  en  hun  kroost  en  al
de  activiteiten  in  onze  tuin.
Genoeg  om  ook  dit  voorjaar
ondanks  de  beperkingen  te
genieten van al het moois van
moeder natuur.

Annie van Hunsel – Jacobs Klompenkast
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ERVARINGEN VAN EEN IVN-BODE

De  afgelopen  jaren  heeft  uw  redacteur  het  genoegen  gehad  om  bij
diegenen die de Craenkoerier op papier willen ontvangen, deze bij hen in
de  bus  te  doen.  Voor  een  niet-autochtoon  in  Cranendonck  zijn  deze
fietstochten,  afgezien van de ritten in regen, wind, sneeuw en storm, een
leuke manier om de boel een beetje te leren kennen. Omdat het maar 3x
per jaar uitgevoerd wordt, moet ik soms nog wel even zoeken naar het
juiste  adres.  Wat  hierbij  helpt,  zijn  de  voortuinen.  Vrijwel  zonder
uitzondering  zijn de voortuinen van IVN leden minimaal 60% beplant;
daarentegen  zijn  die  van  bewoners  die  (nog)  geen  IVN-lid  zijn,  vaak
helemaal versteend. Kunstzinnige kiezels, betonnen bakken, kunstgras…
Natuurlijk,  door  lichamelijk  ongemak  kan  het  moeilijk  zijn  om  het
tuinonderhoud met volle beplanting vol te houden. Ook tijdgebrek is een
veelgehoorde reden om de boel vol te gooien met tegels; en “het veegt zo
makkelijk…”.  Mijn  antwoord  op  die  laatste  opmerking:  “mijn  voortuin
hóeft niet geveegd!”. Ik geef toe, omdat ik ook niet zoveel schoffel, is het
een beetje ‘n ratjetoe, maar wél groen!

Voortuin van Toon 

  Overigens, ik hoop en ga er
vanuit  –als  ras-optimist–,
dat de achtertuinen van uw
niet-IVN  buren  er  wel
prachtig  groen  uitzien.  De
privacy regels verbieden mij
om  foto’s  zo  maar  te
publiceren,  maar  Toon  van
Segelen is  bereid gevonden
om zijn lentetuin te laten

vereeuwigen,  als  voorbeeld  van een groene tuin.  Laten we als  ambas-
sadeurs van de natuur onze groene voortuinen in ere houden!
Ilva

DANK
aan iedereen die een bijdrage leverde aan deze Craenkoerier. 
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De Craenkoerier
de Craenkoerier verschijnt drie maal per jaar en wordt gratis verspreid onder de leden en 
begunstigers.  

IVN Cranendonck
De afdeling IVN Cranendonck draagt bij aan een duurzame samenleving door zoveel mogelijk mensen 
te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving.

Contributie:

Landelijk lid: per 01-01-2018      € 25,00 per jaar

Donateur:   € 15,00 per jaar

Thuisinwonend jeugdlid     €  5,00 per jaar

Thuisinwonend lid/donateur:      € 10,00 per jaar

Landelijke leden ontvangen 4x per jaar het IVN blad Mens en Natuur en 3x per jaar de Craenkoerier

Plaatselijke leden ontvangen drie keer per jaar de Craenkoerier

Contributie voor 1 april overmaken op rekening IBAN: NL66RABO 014.79.17.174  ten name van: IVN 
Cranendonck Budel onder vermelding van uw lidnummer. Opzeggen lidmaatschap voor 1 november 
bij de ledenadministratie.
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inschrijfformulier IVN Cranendonck

Ondergetekende geeft zich op als: □  Landelijk lid

□ Donateur

□ Thuiswonend jeugdlid

□ Thuisinwonend lid/donateur

En wil de Craenkoerier als □ Digitaal document

□ Papieren document 

Naam:.......................................................................................................................................................

Adres: ......................................................................................................................................................

Geboortedatum:......................................................................................................................................

Telefoon: ………………………………….  E mail: ...............................................................................................

Datum: ………………………………… Handtekening: .......................................................................................

Vanaf 25-05-2018 is de Alg. Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Door deze 
privacywetgeving mogen wij uw gegevens meestal niet zonder uw toestemming bewaren en 
gebruiken. Bij uw aanmelding als lid van het IVN geeft u toestemming voor het bewaren en gebruiken 
van uw gegevens (zie  www.https://www.ivn.nl/afdeling/cranendonck  voor verdere informatie .

Inleveren of opsturen naar de ledenadministratie:
Jos van Velthoven; Sterkselseweg 14, 6026 EB Maarheeze, j.vnvelthoven@chello.nl 
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DRUKWERK

Indien onbestelbaar graag retour aan:

IVN afdeling Cranendonck
p/a/ Heuvel 4
6023 RA  BUDEL-SCHOOT


