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VAN DE BESTUURSTAFFEL                                                 
VOORWOORD VOORZITTER

Het jaar nadert  z’n einde.  Moment van terugkijken en bezinning is  dan
doorgaans ’t geval. Als we bedenken dat we in het begin van dit jaar nog
volop in de Covid-besognes zaten, lijkt dat tegelijkertijd alweer lang gele-
den.  Meerdere ernstige ontwikkelingen,  zoals de oorlog in Oekraïne,  de
stikstofcrisis, de energiecrisis, zijn hier rap achter en over elkaar heen ge-
buiteld.  Grote zaken die  ons  allen in  meer  of  mindere  mate treffen en
bovendien nog voort zullen duren.
Gelukkig heeft onze vereniging dit jaar weer een mooi aantal activiteiten
kunnen bieden. Allereerst heeft de heide-cursus eindelijk kunnen plaats-
vinden. Deze stond gepland in voorjaar 2020, juist toen de Covid-periode
uitbrak.  De cursisten, die zich toen hadden aangemeld, hebben het geduld
opgebracht en hebben een heel mooi programma aangeboden gekregen.
En ze waren vol lof over de cursus, het was een groot succes! Een flink
compliment voor Wiel Zentjens, hij heeft deze cursus zelf samengesteld.
Voor al degenen die nu denken, wat heb ik gemist? Deze cursus wordt in
voorjaar 2023 opnieuw aangeboden. Tijdig wordt via de mail bekend ge-
maakt aan de leden wanneer er kan worden ingeschreven voor de nieuwe
heide-cursus. 
We zijn  blij  en dankbaar dat  we dit  jaar  weer  verschillende activiteiten
hebben kunnen aanbieden. De deelname is elke keer weer heel goed te
noemen en daarmee is duidelijk dat we voldoen duidelijk in een behoefte.
Ook de ‘vaste’ activiteiten worden goed bezocht. Een voorbeeld hiervan is
de boomplantdag die in november plaats vond. Het werd weer een groot
feest. Zie de verslagen verder op in dit clubblad.
Een andere vaste activiteit, die al decennialang in ons programma is, zijn
de wandelingen met schoolgidsen voor alle basisscholen in Cranendonck.
We  beschikken  nog  steeds  over  genoeg  enthousiaste  schoolgidsen  om
deze  wandelingen  in  het  voorjaar  en  najaar  te  kunnen  aanbieden.
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Het lijkt zo vanzelfsprekend omdat we dit al zoveel jaren doen. Echter, ik zie
bij  andere lokale IVN-verenigingen dat zij  dit  onderdeel  hebben moeten
laten varen vanwege een tekort aan actieve vrijwilligers. De schoolgidsen
worden aangestuurd door Ria Rijkers voor de basisscholen in Budel, Schoot
en Dorplein, en Maria Bles voor de basisscholen in Maarheeze Soerendonk
en Gastel. Zij leveren mooi en goed!
Natuurlijk  hebben vele actieve vrijwilligers dit jaar hun inzet en bijdrage
geleverd. Wij zijn blij, trots en dankbaar dat we een levendige vereniging
zijn dankzij deze vrijwilligers. Heel veel dank allemaal!
Met hartelijke, veerkrachtige groet, Annette van Raaij, Voorzitter

VAN DE PENNINGMEESTER

RESULTAAT RABO- CLUBSUPPORT-ACTIE

Namens het IVN Cranendonck bedankt voor het uitbrengen van je “Rabo
club support-stem op onze club. Er is voor de aanschaf van de accu gras-
maaier  een  bedrag  van  ruim  €  470,=  ontvangen.  De  aanschaf  van  die
machine is een noodzaak. Bij de belevingstuin is geen stroomvoorziening
en het onderhoud van het grasveld is uiteraard wel nodig.
Mede door een aanvullende gift van een van de oudste lokale IVN leden, is
de grasmaaier inmiddels aangeschaft. Samen met Toon is er goed onder-
handeld  bij  Bax  in  Hamont.  Uiteindelijk  hebben  we  gekozen  voor  een
professionele Makita. De tuinwerkgroep staat daarmee weer klaar om in
2023 ons werk te doen.
Met groene groet, Jos van Velthoven, Penningmeester 

VAN DE REDACTIETAFEL                                                             
 
Een nieuwe Craenkoerier, de laatste van 2022, gevuld met artikelen, foto´s
en opmerkingen van vooral u, de leden van IVN. Er zijn  weer mooie bij-
dragen van/over kinderen, en verslagen van activiteiten. Hopelijk voor elk
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wat wils. Blijf u verwonderen, inspireren en genieten van de (nabije) natuur
en ga vooral door met het sturen van alle verhalen, weetjes en suggesties!
Een nieuwigheid kunt u vinden op pagina 30: een advertentie! Omdat de
oplage  toeneemt  (goed  nieuws,  want  steeds  meer  leden),  maar  -zoals
overal- de kosten ook hoger worden, is een deal met Enson BV, de drukker,
gemaakt: zij een advertentie, wij meer boekjes.
Ilva van Bommel, redactie   

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

Inzenden kopij: uiterlijk  31 MAART 2023
Kopij aangeleverd na deze datum, kan helaas niet meer geplaatst worden.
Inleveradres: ilva@bommelandt.nl

WIJ HETEN WELKOM
• Koos Verbeek
• Monique van de Konijnenburg
• Riny Geurts

Van harte welkom in onze enthousiaste club!

VACATUREBANK

• Beheerder verenigingsgebouw (herhaling)
• Bestuursleden (herhaling)
• Kascommissie (herhaling)

SCHENKINGEN AAN IVN

We  danken  de  heer  Fraats  uit  Maastricht  voor  het  schenken  van  de
prachtige natuurboeken, met zijn wens dat IVN-leden in een luie stoel en,
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wellicht onder het genot van een warme drank, zich ontspannen kunnen
verdiepen in de natuurboeken. Dat hopen wij ook van harte!  
Via onze penningmeester is spontaan een geschenk aangeleverd; een zeer
fijn en stilistisch werk, gemaakt van gebruikt hout. De 2 houtsnedes in de
vorm van vogels zijn indirect bedoeld als beloning voor de vogelwerkgroep.
De werken hangen inmiddels in 't Honk. Hartelijk dank.
Tjabine

VOGELWERKGROEP

ONVOORWAARDELIJK

Als  t.z.t.  opvolgend coördinator  van Harrie  Hegge,  ben ik  vanaf  dit  jaar
intensief  betrokken geweest  bij  de vogelwerkgroep.  Ik  spreek mijn  diep
respect uit voor de kern van deze groep waar veel van gevraagd is in dit
klus-inhaaljaar.  Een  relatief  klein,  enigszins  op  leeftijd,  hardwerkend  en
toegewijd team dat enorm veel voor de vogels én elkaar over heeft. Kan de
een niet, dan neemt de ander het vanzelfsprekend over. 
Er  is  via  ons  verenigingsblad  al  enige  malen  gelobbyd om het  team te
komen versterken. Maar draai het nu eens om en stel dat het een eer is om
voor dit team en vogelbescherming te mogen werken!
Inmiddels melden zich gelukkig 'rond de 50-ers' aan, met het vooruitzicht
dat we over heel wat jaren diezelfde veren toegespeeld te krijgen.
Het 'Gouwe Team' zijn:  de 3 medeoprichters  sinds 1986: Harrie D.,  Wil,
Frans, de 3 dames José, Marlie, Tonnie,  Toon, Adriaan en 'el capitan' Harrie
H. 
Tjabine

ODE AAN WIL BEEREN

Het  terrein  van  Nyrstar  beslaat  honderden hectares  natuurgebied.  Hier
komt vogelkenner Wil Beeren uit Budel al ruim dertig jaar. Op een steen-
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worp afstand van het zonnepanelenveld op de jarosietbekkens heeft hij zijn
eigen vogelring-station. Van eind juli tot eind november is Wil daar bijna
dagelijks (vaak ook 's nachts) te vinden. De route ernaartoe doorkruist het
fabrieksterrein. ¨Kijk, daarboven op de kalkbunker zit een paartje slecht-
valken. Van deze hoogte hebben ze een geweldig overzicht over hun jacht-
gebied'', zegt Beeren.

Annette van de Goor /DCI media

Wil  in  een  karakteristieke
houding

Het  landschap  bij  de  zinkfabriek  bestaat  verder  onder  meer  uit  een
zandverstuiving,  heide,  bossen  en  water.  Dit  gecombineerd  met  de
gunstige ligging op de route naar het zuiden, maakt het tot een populaire
pleisterplaats voor trekvogels.
Bij de zinkfabriek staat Wiel bekend als de 'vögelkesman'. De interesse voor
vogels begon thuis met de volière van zijn vader. Later trok hij de natuur in
om vogels te spotten. ¨Dat is eigenlijk pas echt begonnen, toen ik in de
jaren-70 een foto van een groep flamenco's zag bij de zinkfabriek.'' 
In  1996  begon  Beeren,  jarenlang  beroepsvogelaar  in  dienst  van  de
provincie, met het ringen van vogels op het terrein van de zinkfabriek. Zijn
'kantoortje' heeft een geluidsstudiootje waarmee hij buiten vogelgeluiden
kan nabootsen en bijvoorbeeld tjiftjafs of veldleeuweriken in zijn netten
weet te lokken.
Ieder jaar ringt Beeren zo'n 5000 trekvogels voor het vogeltrekstation in
Wageningen. In totaal zijn dat er nu zo´n 110.000. Tientallen vogelsoorten
gaan er door de handen van Beeren, maar zijn hart ging pas echt snel klop-
pen toen hij als eerste vogelaar in Nederland een Perzische roodborst wist
te ringen. ¨Maar eigenlijk maakt het mij niet zoveel uit wat ik vang of spot.
Ik ben nog net zo enthousiast als twintig of dertig jaar geleden.''
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Eén ding moet hem nog van het hart. ,,Als mensen een dode vogel vinden,
dan moeten  ze  even  kijken  of  die  een  ring  om  heeft.  Dit  kan  worden
gemeld via de website van het vogeltrekstation.''                                        
(gebaseerd op een artikel van Roy de Leijer, ED, 15 oktober 2022)

VOGELWANDELING  OP DE LOOZERHEIDE 20 NOVEMBER 2022

Op  deze  frisse  morgen  werd  met  12  wandelaars  gestart  vanaf  de
parkeerplaats bij Hoco Beton in Weert. Door Martin was een route uitge-
stippeld naar de telpost op de Loozerheide en via bosrand weer terug. Het
was niet bepaald  een morgen dat je grote aantallen vogels en een kaka-
fonie  aan  geluiden  verwacht.  Dat  was  dan  ook  meteen de  eerste  paar
honderd  meter  te  merken.  Geen  vliegbewegingen  en  geluiden  in  de
bossen. Toch werden op het open gedeelte enkele vogels gespot. De piek
van de vogeltrek is  voorbij, maar enkele groepen vogels, zoals de houtduif
en  spreeuw,  gaan  nog  onderweg  naar  het  zuiden.  We  wilden  dit  even
bevestigen op de telpost, maar de meneer daar had het waarschijnlijk te
druk. Uit informatie op  ¨waarnemingen.nl-telpost Loozerheide¨ bleek dat
op 19 november er 255 kieviten, 66 houtduiven en 95 spreeuwen geteld
waren. Ook stond er 1 veldleeuwerik op de tellijst; deze is door ons ook
gezien. Ook hoorden we tijdens de wandeling de goudhaan. Sommigen van
ons hebben ze ook gespot. 
Het is een heel mooi gebied om te wandelen. In het voorjaar zal het zeker
drukker zijn met vliegbewegingen en geluiden, dus zetten we deze wande-
ling in het voorjaar nog eens op de agenda. 
Als je in deze periode gaat wandelen, zul je verschillende vogels spotten die
tijdens de doortocht naar het Zuiden in Nederland blijven hangen en over-
winteren. Voorbeelden zijn  de kramsvogel, de koperwiek en de klapekster.
Ga er op uit en probeer deze te spotten. Ook zul je grote groepen vinken
zien en daartussen  -voor de  oplettende spotter- de keep. De koperwiek en
de kramsvogel  behoren tot de lijsterachtigen en zwermen vaak in grote
groepen. 
De koperwiek dankt zijn naam aan zijn koperkleurige flanken. Het zijn echte
trekvogels die vanuit het hoge noorden en met wel  100.000-en tegelijk
over Nederland vliegen naar het Zuiden. Sommigen blijven in Nederland.
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Als je er overigens in deze tijd op uit gaat, kan het misschien net zo zijn als
tijdens deze wandeling: niet zo heel veel gezien….Maar efkes de natuur in,
frisse neus halen en daarna een warm kopje koffie, geeft toch een goed
gevoel. 
Overigens  zijn  vogelaars  niet
eenkennig.  Als er dan geen vo-
gels  te  zien  zijn,  dan  is  er  wel
een mooie paddenstoel (gefoto-
grafeerd bij de telpost)

de grote oranje bekerzwam  
Foto:André van Esch

Harrie Hegge

ONZE ROOFVOGELS IN CRANENDONCK

Het jaar 2022 was wat betreft het broedresultaat geen bijzonder jaar. We
zien vaker wisselende broedresultaten, maar dit jaar was er een minimaal
resultaat wat betreft de bosuil en de kerkuil. Waar het aan ligt, is moeilijk
te zeggen, maar de biotoop speelt wel een grote rol. In de dieren- en zeker
de vogelwereld is het aanbod van voedsel essentieel. Het is bekend dat de
ouders het aantal eieren aanpassen aan het voedselaanbod. Is er rond de
nestkast geen Jumbo of AH aanwezig, dan zullen ze er niet gaan broeden of
het aantal jongen zal minder zijn.
Bekend is het broedresultaat van 7 jonge kerkuilen bij een erf-eigenaar met
een omgeving van paarden, kippen en schapen. Dan kun je er ook zeker
van zijn dat er muizen aanwezig zijn. Echter, na enkele jaren was dit terrein
veranderd in een industriegebied. Dat leidde tot een broedresultaat van 2
jonge uiltjes; de oudjes zullen het volgende broedjaar misschien wel gaan
kijken naar een andere locatie. 
Als vogel- en uilenbeschermingswerkgroep doen er alles aan om de nest-
kasten op een zo gunstig mogelijke locatie te plaatsen. Een bosuilenkast in
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de buurt van een parkeerplaats zal weinig broedsucces opleveren. Elk jaar
weer krijgen we hele attente oproepen van Cranendonckers die een uiltje
op het dak hebben zitten of in de avonduren een uil horen roepen. We
brengen dan een bezoek om te bekijken of de omgeving geschikt is voor
een nestkastplaatsing. 

BROEDRESULTAAT VAN DE ROOFVOGELS IN CRANENDONCK
Plaats Geringd Totaal

Bosuil
Budel 0 0
Maarheeze 0 0
Kerkuil
Budel 1 2
Maarheeze 0 0
Steenuil
Budel 44
Maarheeze 14 58
Torenvalk
Budel 0 14
Maarheeze 5 5
Roofvogels  2022 79

Dit  jaar  was  behoorlijk  arbeidsintensief;  het  gevolg  van  achterstallig
onderhoud. Enkele kasten waren vastgegroeid in een boom; deze hebben
we los  moeten slijpen  of  hakken.  Ook  waren  kasten  door  storm  kapot
gegaan en werden  er kasten verplaatst naar een makkelijker bereikbare
locatie. De steenmarter weet de nestkasten ook te vinden en daarom heeft
onze huistimmerman, Frans, er een aantal marter-proof gemaakt door er
een extra schot in te plaatsen.  Oude en versleten, vaak rotte nestkasten,
zoals  op de Geuzendijk  en op de zorgboerderij  Klarenbeek,  zijn dit  jaar
allemaal vervangen. 
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De kasten zijn voorzien van nieuwe
beukenhouten snippers, zodat ze op
een droog bedje de winter kunnen
doorbrengen  Voor  roofvogels  mag
je  alleen  beukenhouten  snippers
gebruiken.  Bijvoorbeeld  vurenhout
snippers die nat of vochtig worden,
plakken  aan  de  veren  of  aan  de
klauwen  van  de  jonge  vogel.  Deze
klauwen  kunnen  daardoor  ver-
groeien. Zoals iedereen weet, zijn de
klauwen  de  instrumenten  van  de
roofvogels.

Harrie  Reparatie van een vogelkast
 

WAT KINDEREN ONS VERTELLEN                                                      

Tellingen
Jaarlijks  blijkt  dat het aantal  deelnemers aan landelijke (natuur)tellingen
stijgt. Dit zijn, bijv., vogel-, insecten-, en amfibieëntellingen. De Nationale
tuinvogeltelling had afgelopen jaar ruim 170.000 deelnemers. En het aantal
deelnemende scholen neemt gelukkig jaarlijks toe.
De  aanstaande  Nationale  Tuinvogeltelling is  van  27  t/m  29  januari.  Ga
samen  met  de  kinderen  of  kleinkinderen een  half  uur  observeren,  op-
zoeken,  uitleggen  en  noteren  via  de  website.  Bij  voorkeur  de  ochtend

12



kiezen  voor  de  meeste  vogelactiviteit.  Het  weer  zal  overigens  vaak
bepalend zijn  voor  de  resultaten. Ga naar  www.tuintelling.nl voor  nog
meer mogelijkheden.
Dan zoals ieder jaar het kijkspektakel van Beleef de Lente: De gehele dag
worden via webcams broedsels gevolgd van verschillende soorten vogels;
vanaf 1 maart online.

Boekentip
Een prachtig zoek- en voorleesboek voor kinderen vanaf 4 jaar.  Het zak-
lampboek onder de grond, op de boerderij, of speuren in het bos. Met de
zaklamp kunnen ze zelf  speuren  naar  plaatjes  en  woorden.  De rechter-
pagina is donker, maar als je de zaklamp hier achter plaatst, ontstaat er een
lichtbundel, net echt! Voor €10 een magisch boek voor de kleine mens

Vernieuwde site Brabants Landschap
Wij werken nauw samen met Brabants Landschap o.a. vanwege de uilen-
bescherming  en monitoring.  Sinds  oktober  j.l.  is  de  website  vernieuwd.
Zeer de moeite waard nader te bekijken: www.brabantslandschap.nl
Tjabine

VRIJWILLIGSTER IN ´T GROEN, TINA NELEMANS

Ik ben geboren in Utrecht in een gezin van 5 kinderen, 1 zus en 3 broers. Ik
heb de Huishoudschool en Verkoopstersopleiding gevolgd. Dat was bij ons
zo: meisjes naar de huishoudschool, jongens naar de ambachtsschool. Of
je meer kon, deed niet ter zake. Ik ben op 16 jarige leeftijd gaan werken als
jongste  administratief  medewerkster  bij  de  Katholieke  Jeugdraad  voor
Nederland. De Dienst Spel en Sport onder leiding van Anton Huiskes (de
vroegere  schaatscoach  van  Ard  Schenk  en  Kees  Verkerk)  was  hier  een
onderdeel van. In het pand zaten diverse jeugd- en jongerenorganisaties
o.a. Jong Nederland. Voor die organisaties heb ik ook gewerkt. Ik vond dat
ik door moest leren, dus in de tussentijd deed ik diverse opleidingen.  Na 4
jaar werd de Dienst zelfstandig en verhuisde naar Zeist.  Ik  ging mee als
secretaresse/coördinator voor het cursuswerk en de diverse opleidingen
spel en sport. Toen ben ik van Utrecht naar Zeist verhuisd. Later ging het
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kantoor naar Soesterberg en ben ik weer achter het kantoor aan naar Soest
verhuisd.  Vervolgens  moest  er  gefuseerd  worden  (met  de  afdeling
Topsport) en zou ik naar Arnhem moeten verhuizen. Dat zag ik niet meer
zitten. Mijn hart lag bij jeugd en jongeren/sociaal cultureel werk, niet bij
topsport.  Na bijna 30 jaar was het genoeg en ben ik daar gestopt. Ver-
volgens ben ik terechtgekomen bij de Vakbond Abvakabo. Daar heb ik een
aantal  jaren  gewerkt.  Ik  heb  al  die  jaren  met  ontzettend  veel  plezier
gewerkt, genoten en veel geleerd met en van de collega’s die vrienden zijn
geworden en nog zijn. 

Tina Nelemans in actie als IVN-
ster

In al die werkzame jaren had ik de drang dat ik iets moest doen voor de
samenleving hier of in het buitenland. Daarom heb ik me vele jaren ingezet
voor Terre des Hommes Nederland en Amnesty International.  Daarnaast
heb ik ook vele reizen gemaakt. Natuur en culturen zien/ontmoeten, dat
was mijn drive.
En toen, tijdens een natuur/treinvakantie naar Zwitserland kwam ik Toon
tegen en dat ….klikte, zullen we maar zeggen. En ja, toen kwam ik zomaar
in Budel-Schoot terecht. 
Toon werkte nog en ik zat moederziel alleen, alles achtergelaten. Snik, snik.
Wel met een mooie tuin, die in mijn ogen een park is. 
Ik stortte me ook hier op het vrijwilligerswerk, want ik moest weer onder
de mensen komen en eigen worden in het Brabantse Cranendonck. Dus
ben  ik  actief  geworden  bij  de  Wereldwinkel,  VVV  Cranendonck,  AED
Cranendonck en de Katholieke Kerk. 
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En toen kwam het IVN op ons beider pad.  Ik ben één van die vrijwilligers
die er  gewoon is,  als  het nodig is.  Mijn Toon verzorgt lezingen,  is  coőr-
dinator van de tuingroep, schrijft stukjes voor het HAC en nog veel meer.
Waar  ik  kan,  help  en  ondersteun ik  hem  als  controleur  van  teksten  of
ideeën die  hij  schrijft.  Ook ben ik  het extra handje bij  één van de vele
activiteiten  van  het  IVN  (slootjesdag,  speuren  in  het  donker,  vlinder/
insectendag, lezingen).
Ik  hou  van  de  natuur,  wandelen,  fietsen,  zielsveel  van  de  bomen  en
planten,  paddenstoelen,  insecten,  vogels.  Want  dat  maakt  voor  mij,  al
wandelend en fietsend, het avontuur. Ook heb ik deelgenomen aan alle
lezingen,  bloemenwandelingen  en  de  vogelcursus  van  Wil  Beeren.  Wat
vind ik dan het allermooiste in de natuur? Dat zijn de paddenstoelen, in
allerlei vormen en kleuren, 
Afsluitend  wil  ik  zeggen:  ¨Geniet  van  alles  wat  de  natuur  ons  nog  kan
bieden want het is twee voor twaalf¨. Wat zou ik willen veranderen …  dat
men stopt met het kappen van bomen die zogenaamd exoten zijn en hier
niet thuis zouden horen. Schande, je kapt geen bomen die hier al 50 jaren
staan!
Tina

WANDELWERKGROEP

IVN HERFSTWANDELING 30 OKTOBER 2022

Op 30  oktober  was  er  weer  een  mooie  herfstwandeling,  georganiseerd
door IVN Cranendonck. Om 13.30 uur verzamelde zich een groep natuur-
liefhebbers bij de parking van de Schakel in Dorplein. Samen met 4 gidsen
trokken we het bos in en werden we geïn-
formeerd  over  allerlei  zwammen  die  we
tegen kwamen, zoals de bekende Vliegen-
zwam,  de  Koraalzwam,  de  Berken-.
zwam…………Ook  werden  we  gewezen  op
de vegetatie. 
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Er  werd  verteld  over  de  functie  van  de  schimmels  en  we  keken  met
spiegeltjes onder de hoed van de paddestoel, om te zien of daar buisjes of
plaatsjes zaten.
De verschillende varens en de diversiteit aan bomen. De eik, de beuk, de
berk, de hulst…. Hoe te herkennen... Welke boomvruchten horen bij welke
boom. Er werd verteld over de functie van de schimmels en we keken met
spiegeltjes onder de hoed van de paddenstoel, om te zien of daar buisjes
of plaatjes zaten. 
Kortom,  het  was  een  gezellige,  informatieve  wandeling,  waar  we  in
groepjes rondom een van de gidsen luisterden naar hun interessante ver-
halen.  Op naar  de  volgende  wandeling,  de  “snertwandeling”,  ergens  in
januari!
Monique van de Konijnenburg 

SLOOTJESDAG 12 JUNI 2022

In de zomer is er nog een klassiek IVN festijn gehouden. Hiervan wil ik u de
mooie foto´s niet ontzeggen. Slootjesdag in de belevingstuin met meer dan
30 kinderen en volwassenen. 

Beestjes zoeken in het water
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Het  was,  zoals  vanouds,   een
spektakel  waar  oud  en  jong  plezier
aan  hebben  beleefd!  De  IVN
belevingstuin  met  de  vijver  en  ook
het  veel  belopen  blote  voetenpad
leent zich prima voor dit feest!

De buit wordt geïnspecteerd

Ilva

WANDELPROGRAMMA 2023

De wandelwerkgroep heeft in een overleg haar programma voor 2023 vast-
gesteld. Naast verzoeken van buurtverenigingen en andere groepen, heeft
zij een breed scala aan activiteiten, verdeeld over het hele jaar.

Na  de  feestdagen  organiseert  het  IVN  Cranendonck  weer  eens  een
snertwandeling op zondag 8 januari 2023 en wel in het Cranendoncks bos.
Vanwege  Corona  is  dit  enkele  jaren  niet  doorgegaan.  Lekker  even
doorstappen in een winters landschap waar de natuur in rust is, maar waar
altijd wat te beleven en te zien is. En onderweg  is er tijd voor een kop
lekkere erwtensoep voor 1 euro. Iedereen is welkom om 13.30 uur, start
vanaf het IVN honk. 
Op 4 februari is er dan de Speuren in het donker activiteit voor kinderen en
hun (groot-)ouders. 
Het ontluikende voorjaar gaan we ontdekken op zondag 30 april in de Pan. 
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De 4 bloemenwandelingen zijn komend jaar gepland in mei en juni  (8 mei
Asbroek, 23 mei Bosleerpad Loozen, 7 juni Schaapsdijk spoorlijn en 22 juni
de IVN Belevingstuin). 
In juni vindt ook in 2023 weer een Slootjesdag  plaats, waar kinderen zich
kunnen uitleven met het scheppen naar waterdiertjes. 
Een  vlinder- en bodemdiertjesmiddag  voor kinderen is  er in onze Bele-
vingstuin op 13 september. 
En als laatste een mooie herfstwandeling  bij de Hugterheide/Weerterbos
op zondag 29 oktober. 

Alles nog voorlopig en onder voorbehoud maar toch al goed om de data in
uw agenda te noteren. Leden krijgen tijdig informatie over deze activiteiten
en kijk ook eens op onze website.
Wiel

CURSUSWERKGROEP

LEZINGENPROGRAMMA 2023
We zullen in het nieuwe jaar nog enkele lezingen verzorgen in  ons IVN
Honk en wel de volgende: 

• Insectenleven op de heide in Cranendonck door Wiel Zentjens in
januari, 

• Foto’s  van het  Kempenbroek  deel  2  door  Toon van Seggelen  in
februari 

• Het vogelringwerk door Wil Beeren in maart. Van de exacte data
krijgt u nog bericht.

Wiel

GI-GA-GROENMIDDAG 12 OKTOBER 2022

IVN Cranendonck heeft  op woensdagmiddag 12  oktober in de Borgh veel
kinderen van de basisschool  een leuke middag bezorgd.  Samen met de
Bibliotheek Budel werd een kinder-doe-middag georganiseerd. Naast een
kindervoorstelling,  konden  de  kinderen  meedoen  aan  tal  van  natuur-
activiteiten. Spannend was de voelkist waar de kinderen moesten raden
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wat ze vastpakten. En met het aloude electrospel  was het kiezen welke
poep bij welk dier hoort. Achter in de Bieb kon naar hartelust gekleurd en
geknutseld worden aan de grote ‘leestafel’ die de hele middag vol bezet
was. De imkervereniging ’t Wilgenroosje was ook aanwezig met een echte
bijenkast,  waarbij  de bijen  wel  vervangen waren door  kleurrijke  platen,
zodat de kinderen konden zien hoe bijen in zo’n bijenkist actief zijn met het
maken van  honing.  En  die  honing  kon  natuurlijk  ook  geproefd  worden.
Passend bij het thema van de kindervoorstelling liep er een Gi-ga-groene
heks  rond  die  de  kinderen  vermaakte  en  hielp  bij  de  verschillende
activiteiten. 

Jolande Michiels achter de tafel        Sandy van der Sanden als heks

In de Bieb was ook nog een speurtocht uitgezet en konden kinderen een
foto  laten  maken.  Bij  dit  alles  was  er  ook  nog  een  mooie  herfsttafel
opgesteld met kleurrijke herfsttaferelen.  Deze mooi gevulde tafel  mocht
nog een poosje in de Bieb blijven staan. 
Onderstaand  nog  een  mooi  verslag  van  de  Vogelwerkgroep  over  hun
bijdrage  aan  Gi-Ga-Groen.  Iedereen  die  geholpen  heeft,  heel  hartelijk
dank!
Wiel

GIGA-GROENMIDDAG EN DE VOGELGROEP

Als ‘Vogelwerkgroep’ hadden we een leuke stand opgezet in de bibliotheek
in Budel met allerlei attributen die betrekking hadden op roofvogels en dan
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voornamelijk de uilen die in onze omgeving actief zijn zoals de kerkuil, de
steenuil en de bosuil. De kinderen hadden de mogelijkheid om van dichtbij
de bekende bosuil te bekijken en aan te raken en verbaast waren dat die
veren zo zacht waren. 
Ook in een nestkast van de steenuil, geleend van Brabants Landschap, was
te  zien  hoe een ouder  steenuil  klaar  zat  met  een  muis  in  zijn  scherpe
snavel om een jonge steenuil eten te gaan geven. José gaf deskundig uitleg,
een hele opgave om aan de kinderen uit te leggen dat die kleine steenuil
zo’n grote muis in een keer kan opeten. 

Veel interesse voor de vogels op de Gi-Ga-Groenmiddag

Maar wat ons als v.w. groep het meest opviel, was het enthousiasme van
de kinderen  vooral  aan  de  tafel  waar  ze  de  uilenballen/braakballen  uit
elkaar konden pluizen. Marlie, Tonnie en Tjabine kwamen af en toe handen
tekort om allemaal uit te leggen wat er zo allemaal in een uilenbal zit. Het
hoe  en  waarom  werd  door  mij  met  wat  handgebaren  en  een  stoer
verhaaltje aangedikt en gaf direct aanleiding om zo’n uilenbal uit elkaar te
halen.
Sommige  kinderen  hadden  het  wel  gezien  na  één  uilenbal,  maar  vaak
bleven ze langer aan de tafel staan en vroegen zelfs of ze er een mee naar
huis mochten nemen! 
Een onverwacht zeer geslaagde activiteit;  zoveel enthousiasme hadden we
aan deze tafel niet  verwacht. Ook het roofvogel herkenningsspel  op het
elektronisch bord werd druk bezocht, want de vraag welke vogel roept zijn
eigen naam  werd hier beantwoord (de oehoe).

20



Kleurplaten en vogeltijdschriften werden uitgedeeld en op naar de volgen-
de tafel, want er was genoeg te beleven in deze tot natuur omgebouwde
bibliotheek.
Tjabine

NATUURCURSUS HEIDE IN CRANENDONCK 2023

In 2022 organiseerde het IVN Cranendonck een mooie natuurcursus Heide
in Cranendonck. In 3 lessen en 3 excursies werd in de verschillende jaar-
getijden de flora en fauna op de heide behandeld met veel aandacht voor
insecten  en  de  planten  waarop  zij  voorkomen.  2  grote  heidegebieden,
namelijk de Budelerbergen en de Groote heide achter Gastel-Soerendonk,
stonden centraal en werden bezocht. Onderwerpen die verder in de cursus
voorkomen zijn het heidebeheer en begrazing en ook een aantal vogels die
op de heide voorkomen.

Foto Jan Migchels

In  2023  willen  we deze  cursus  her-
halen voor  de echte liefhebbers  die
graag de heide bezoeken om te leren
en  te   observeren  wat  daar  voor-
komt.  De  3  lessen-excursies  zijn  in
april, eind juni en in augustus.

Phegeavlinder

 
Heb je interesse meld je dan aan bij Wiel Zentjens w.zentjens@chello.nl

SCHOOLGIDSEN WERKGROEP

BOOMFEESTDAG 

In  deze  Craenkoerier  een  drietal  verhalen  over  de  fantastische  boom-
feestdag: iemand van de organisatie, van het publiek, en van de doelgroep!
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De organisatie

16 november was het zover! Boomfeestdag 2022 kondigde zich aan! Dit
jaar met thema “(met) bomen werken” en “fruit”. De oude boomgaard op
landgoed Baronie van Cranendonck tegenover ons IVN-honk mocht voor
het  kasteeltje  Cranendonck  uitgebreid  worden  met  63  hoogstam  fruit-
bomen. 
210 kinderen uit groep 7 van alle basisscholen uit Cranendonck, inclusief
de asielkinderen van De Opstap, waren uitgenodigd om hier aan “mee te
werken”. Educatief voegden 23 IVN schoolgidsen hier thema-spelletjes aan
toe.
Wat eraan vooraf ging. 
Al een half jaar tevoren begint Jos Hendriks van de Gemeente de kar te
trekken, schoolgidsen-coördinatoren Ria en Maria sluiten zich hierbij aan.
Als vanouds een gesmeerde kar. Aan de scholen wordt gevraagd de datum
in de agenda te zetten. De locatie wordt uitgezocht, ieder jaar weer een
uitdaging. Deze keer werd hier ook Staro en de ANV bij  betrokken. Met
vakmanschap wordt de locatie plantrijp gemaakt. De bomen worden uitge-
zocht  en  besteld,  de  plaats  van  63  inheemse  soorten  hoogstam-appel-
bomen, perenbomen, kastanjebomen en notenbomen wordt ingetekend. 
De bodem wordt bewerkt, het gras ingezaaid. De plaats om de spelletjes te
spelen  wordt  uitgezocht:  voor  Schoolgidsen  Maarheeze  bij  de  ruïne  en
oude boomgaard,  voor  Schoolgidsen Budel  bij  de IVN-belevingstuin.  De
traktatie  voor  de  kinderen  na  gedane  arbeid  wordt  in  stijl  bedacht  en
besteld: appel- of perensap met een appel en een pakketje bloembolletjes
om thuis te planten. De schoolgidsen worden gevraagd om mee te doen,
23  melden  zich  aan!!!  De  spelletjes  worden  bedacht  en  gemaakt.  Het
rooster voor planten en spelletjes wordt gemaakt. De scholen ontvangen
officiële uitnodiging met rooster en tijden. De plantgaten worden in lijn uit-
gezet  en  gegraven.  Voor  het  gezellig  samenzijn  van  alle  medewerkers
naderhand wordt geregeld dat ons IVN-honk hiervoor open staat. Koffie,
thee, vlaai, kopjes, bestek enz. worden besteld. Voortreffelijke gastvouw/
heer Hannie, Elly en Jos gaan dit verzorgen. Dag van tevoren worden de
bomen aangeleverd en de vlaggenmasten geplaatst. Boomfeestdag 2022
kan beginnen! 
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Vijf  vlaggen  werden  woensdagochtend  al  vroeg  gehesen  onder  een
stralend zonnetje met blauwe lucht. Het beloofde een mooie ochtend te
worden. 

De vlaggen uit voor IVN !
                 

 Jeugd aan het werk!  

Wat is er hard “gewerkt” door alle kinderen, groenmedewerkers van de ge-
meente, IVN schoolgidsen en vrijwilligers, ANV en Staro, medewerkers van
Attender-groen,!  Ook  de  burgemeester  en  wethouders  kwamen  mee-
helpen. Iedereen “had de smaak te pakken”. 
“Fris en fruitig” zijn er veel ouderwetse boomsoorten geplant met namen
als  Schone  van  Boskoop,  Sterappel,  Kruidenierspeer,  Koningskers  en
Notarisappel. Helaas was een Burgemeestersappel er niet bij… 
Compliment en dank aan alle kinderen die de fruitbomen met precisie en
aandacht geplant hebben. Met veel plezier speelden ze de spelletjes. Dus
na gedane arbeid hadden ze hun traktatie “met volle teugen” verdiend!
Tijdens het genoeglijk samenzijn in ons IVN-honk na afloop, werd de grote
club van ongeveer 50 medewerkers  door  de burgemeester hartelijk  be-
dankt en verrast met voor ieder een laagstam appelboompje!
Het is een “heerlijke” Boomfeestdag geworden met als resultaat een schit-
terende boomgaard!. Over een paar jaar mogen hiervan door iedere in-
woner van Cranendonck voor eigen gebruik “de vruchten geplukt worden”.
Maria Bles
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Het publiek
Het is een mooie dag, die 18e november 2022, ideaal voor het planten van
fruitbomen. Ik ben een kijkje gaan nemen naast het terrein van de bele-
vingstuin op de baronie van Cranendonck. De bestaande boomgaard werd
flink uitgebreid met meer dan 60 inheemse hoogstam boompjes. Het ter-
rein is al voorbereid en er zijn  gaten gemaakt voor het planten van de 60
boompjes.  Deze  morgen komen er  leerlingen van alle  basisscholen  van
groep 7 en kinderen van de asielzoekersschool  (in totaal  ruim 200).  De
leerlingen worden geassisteerd door mensen van de buitendienst van de
gemeente, de schoolgidsen, ANV Cranendonck, leraren en B&W.
Met een scherp oog worden de bomen recht in het gat gezet en keurig in
de rij geplaatst, daarna wordt met de schop zand toegevoegd, aangetrapt
en voor de stabiliteit nog een extra paal vastgemaakt aan de boom. De
bomen die geplant worden, zijn van het soort appel, peer, kers, walnoot en
tamme kastanjes. Het onderhoud van de boomgaard zal verzorgd worden
door  de  ANV.  De vruchten die  de boomgaard in  de  toekomst  oplevert,
mogen  door  de  inwoners  voor  eigen  gebruik  worden  geplukt.  Hopelijk
kunnen de kinderen die de boompjes geplant hebben over een aantal jaren
een appeltje of ander fruit plukken/rapen in de fruittuin. 
Naast  het  aanplanten  van  de  bomen zijn  er  door  de  IVN schoolgidsen
spelletjes opgezet bij  de belevingstuin, rond de contouren van het oude
kasteel en in de tuin van het kasteeltje. De kinderen hebben, zoals ik kan
beoordelen, met veel enthousiasme geplant en meegedaan. Het is goed
dat kinderen al op zeer jonge leeftijd in aanraking komen met de natuur
(een van de pijlers van IVN). Chapeau voor de schoolgidsen en vrijwilligers
van het IVN!. 
Martien Hompes 

Een deelneemster
Hier een verslagje van de boomfeestdag: 
Ik ging met de hele klas (groep 7) van de basisschool de Boogurt naar de
tuin bij het kasteeltje. We gingen met de fiets er naartoe. Groep 8 was er
ook bij.  En ook die kinderen van de andere basisscholen.  We gingen er
heen, omdat we allemaal wilden leren waarom de natuur zo belangrijk is
en dat we bomen nodig hebben om te ademen.
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We  deden  leuke  dingen.  We
gingen  een  quiz  doen  en  liepen
op  een  soort  blote  voetenpad.
We gingen de bomen in de gaten
zetten en de grond aanstampen.
Ik  geloof  dat  het  eikenbomen
waren. We kregen ook een lekker
appeltje  en  appel-  of  perensap.
Daarna  gingen  we  weer  naar
school.

Fenna Hogeveen, groep 7 van de Boogurt 

VARIA

DE WILDE TUIN- EEN FEUILLETON -DEEL 3

In het project van de NRC werd gevraagd een jaar lang een vierkante meter
tuin  onbewerkt  te  laten.  Dan  zie  je  dat  er  toch  tal  van  planten  gaan
groeien. De insecten komen dan vanzelf.  En dat maakt observeren in je
eigen tuin al heel gauw heel leuk! In mijn lezing  Insecten in je eigen tuin
was een grote verscheidenheid aan insecten te zien met ieder hun eigen
levenswijze.  Dus  enerzijds  je  tuin  een  beetje  wild  laten  groeien,  maar
anderzijds ook gericht bepaalde planten een plaatsje geven waar insecten
graag op af komen. Een insectenhotelletje erbij en je hebt de hele zomer
zicht op heel veel bezoekers in je tuin. Het bekende Verkade boek van Jac P.
Thijsse ‘Bloemen en hun bezoekers’ laat daar tal van voorbeelden zien. Een
paar voorbeelden die mij heel erg aanspreken zijn de wolbij  die bij  een
plant als prikneus of ezelsoor harige wolvezels verzamelt voor haar nest.
Ook de sluipwesp die met zijn lange legboor het insectenhotel belaagt, of
een krabspin die een vlieg aanspiest en leegzuigt. En zo is er nog veel meer
te zien. Veel plezier daarmee in 2023. En laat daarbij de tuin een beetje
met rust.
Wiel Zentjens
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“ANDERHALVE HOND?” WAT NU WEER BIJ VAN DIJK?

Onze zwarte middenslag Schnauzer, Baldor, is inmiddels 8,5 jaar oud en is
zeer eenkennig voor wat betreft zijn baas. Dat ben ik, Frits. Hij wijkt niet
vaak van mijn zijde en gehoorzaamt mij blindelings. Ik wandel 2x/dag met
hem in ons omringend bos, geef hem te eten, stop hem ’s avonds in z’n
bench en haal hem er ’s morgens uit. Mijn vrouw Ria? Zij wordt welwillend
behandeld, maar dat is het dan. Dat is de reden dat Ria een eigen hondje
aanschafte.  Een  Boomer  pup,  een  reutje.  Ze  doopte  hem  Poppy.  Een
handgroot  donsballetje,  dat  -9  weken  oud-  het  territorium  van  Baldor
binnen kwispelde. Over die ontmoeting en meer gaat dit verhaal.
Baldor is een lieve, verdraagzame, nog speelse hond. Nooit problemen met
andere honden in het veld. Maar daar stond opeens pup Poppy in zijn tuin.
Hij wist niet wat hij daarvan denken moest. En dat hondje mocht ook nog
naar binnen. Kwam dit op bezoek? Dat kende Baldor wel. Maar dit bezoek
leek eindeloos. De ‘middelbare’ Baldor lag tot nu toe grote delen van de
dag te slapen, maar nu trok die pup hem geregeld aan een oor, in voor een
robbertje. Hij begreep zijn opvoedende taak, verdroeg de ondernemende
pup en corrigeerde met een blaf als het te gek werd. Zo werden ze onaf-
scheidelijke  vrienden.  Vanwege  het  formaat  noemen  we  ze:  ‘onze
anderhalve hond’.

Als je de ontwikkelingen bij een pup
en de relatie met een oudere hond
observeert, frappeert je het geweldi-
ge  overgeleverde  instinct,  de  intel-
ligentie en het leervermogen. Ook nu
weer, bij onze zesde pup.

Baldor en Poppy
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Ik  hoef IVNers niet te vertellen hoe wonderbaarlijk de natuur is.  En dat
geldt zeker voor hondenpups.
Nakomelingen van de honden die al duizenden jaren gedomesticeerd zijn
en een rol in ons leven vervullen. We moeten ze koesteren!Wij zijn 80+ en
deze honden zullen onze laatste zijn. (Als we voortijdig sterven neemt de
buurvrouw ze over). We hopen er nog lang van te genieten.
Frits & Ria van Dijk

KRUIDEN IN DE WINTERTUIN

Kruiden geven een gerecht extra smaak. Het voordeel is dat je dan minder
zout hoeft te gebruiken. Wat is nu leuker dan even de tuin in te gaan en te
plukken wat je nodig hebt? Ook in de winter zijn er kruiden die te oogsten
zijn.  Voorbeelden:

Rozemarijn
Dit is geen winterharde plant: zet hem op een beschutte plek en meestal
overleeft hij dan toch de winter. Ik heb ze in potten staan en zet ze bij vorst
in de schuur. Rozemarijn kun je gebruiken in soepen, sauzen en vlees. Als
de  lichtblauwe  bloemetjes  in  het  voorjaar  verschijnen,  kun  je  ze
verwijderen. De blaadjes behouden dan hun smaak. Laat je ze eraan, dan is
het een mooie plant.

Tijm
Net  als  rozemarijn  te  gebruiken,  en  extra  lekker  bij  gerechten  waar
tomaten in verwerkt worden. Ook worden hier de blaadjes van gebruikt.
Niet  winterhard!  Deze  bloeit  in  het  voorjaar  met  paarse  bloemetjes.
Trouwens elk kruid wat bloeit, geeft verliest aan smaak. Daarom moet je
moet een keuze maken: bloemetjes eruit of smaak behouden!

Salie
Hiervan is een heerlijke soep te maken, met salie als hoofdingrediënt! Ook
wordt het veel gebruikt in de Italiaanse keuken. Mijn moeder wist te ver-
tellen, dat zij  vroeger warme saliemelk maakte. Net zoiets als anijsmelk,
stel ik me voor.
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Peeterselie en selderij 
Een cadeautje van de opwarming van de aarde:  de peterselie is  er  nog
ondanks  het  koudere  weer.  Normaal  is  hier  niets  meer  van  over  in  de
winter  (net  als  de  selderij).  Peterselie  wordt  veel  gebruikt  in  salades,
sausjes  en  rauw.  Probeer  het  ook  eens  in  een  stamppot  van  rauwe
groenten. 
Selderij wordt veel toegepast in soep, en wordt veelal wel gekookt. Maar
niet te lang, om een bittere smaak te voorkomen. 
Ik hoop dat het u inspireert ook wat te gaan experimenteren met kruiden.
Over de smaak heb ik niets vermeld. Deze is heel persoonlijk. Ga in het
voorjaar naar het tuincentrum en proef de blaadjes. Als dit een brug te ver
is, rol dan een blaadje fijn in uw hand en ruik eraan, net als parfum. U krijgt
dan een goed idee van de smaak. Veel plezier met uw ontdekkingstocht!
Marlies van de Ven

PR VOOR iVN CRANENDONCK (1)

Op  11  september  2022  vond  de  opening  plaats  van  het  prachtig  op-
geknapte  viaduct  in  Maarheeze.  Het  bestaat  al  veel  jaren,  dit  grijs  en
donker viaduct midden in het dorp. Een werkgroep is aan de slag gegaan
en het heeft een ware make-over gekregen! Nu is het een lust voor het
oog, een pareltje binnen het dorp.

.

IVN stand met Jim 
van Ooijen
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Er  zijn  4  thema’s  (natuur,  cultuur,  sport  en  muziek)  verwerkt  in  de
schilderingen, die met spuitbussen zijn aangebracht. 

  

De muurschildering op het viaduct in Maarheeze

Bij de opening zijn de vier thema’s uitgewerkt en voor natuur hebben we
daar als IVN een mooie kraam ingericht met als hoofdthema waterbeestjes
onder leiding van Jim van Ooijen.
Annette van Raaij

PR VOOR iVN CRANENDONCK (2)

In september j.l. zijn leden van het IVN Weert op bezoek geweest bij IVN
Cranendonck. Hun verhaal is een prachtig voorbeeld van goede PR: 

….Toon van Seggelen heeft ons uitleg gegeven over de geschiedenis van
kasteel  Cranendonk  en  zijn  bewoners.  Daarna  hebben  we  een  bezoek
gebracht aan de beleeftuin die zij afgelopen jaar ingericht hebben. Deze
wordt o.a. gebruikt voor activiteiten met scholen. Kweek- en wilde planten
bij elkaar, een blote-voetenpad, een kruiptunnel, een pad door een stuk
bos;  kortom  volop  variatie.  Als  afsluiting  hebben  we  in  het  nieuwe
verenigingslokaal  van  IVN  Cranendonk  een  lekker  kopje  koffie  of  thee
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aangeboden gekregen. Een mooie ochtend, met dank aan IVN Cranendonk
en speciaal aan Toon….    
Toos Kunnen, IVN Weert

DANK
aan iedereen die een bijdrage leverde aan deze Craenkoerier
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Enson bv 
Prunellalaan 12a
5582 HB Waalre

+31 499 49 19 99
info@enson.nl
enson.nl

Veelzijdig, fl exibel, klantvriendelijk.

Met ons team van vakspecialisten zijn we voor reclamebureaus, 
eindklanten en marcom afdelingen dé service partner op het 
gebied van vormgeven en produceren van zowel gedrukte als 
digitale grafi media producties. 

Wij helpen onze klanten om hun boodschap zo optimaal 
mogelijk over te brengen aan hun doelgroep.

drukwerk
web to print
creatie
fulfi lment



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


