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Voorwoord voorzitter: 
  
Als IVN Spau-Beek hadden we tot november 2021 
de mooie expositie 'Klimaat & Duurzaamheid' in 
het Elsmuseum voor u toegankelijk. Hier kreeg u 
niet alleen een stukje achtergrond over dit 
complexe thema, maar tevens diverse suggesties 
over wat u er zelf aan bij kunt dragen. Ook zijn 
diverse IVN-afdelingen uit de regio Westelijke 
Mijnstreek op bezoek geweest. 
Als een soort afsluiting van Klimaat & 

Duurzaamheid heeft IVN Spau-Beek samen met ZijActief Spaubeek 
en de gemeente Beek een thema-avond ‘Waterklaar’ georganiseerd 
voor alle mensen van de gemeente Beek. Het is een succesvolle 
avond geworden met veel ideeën wat je in je eigen omgeving kunt 
doen om de wateroverlast te beperken. 
Na 52 jaar IVN Spau-Beek mogen we nog steeds spreken van een 
kerngezonde vereniging waar we met circa 50 actieve 
werkgroepleden/ vrijwilligers hartstikke trots op mogen zijn.  
Het coronavirus heeft ook ons parten gespeeld en dat doet het nog 
steeds; een hele reeks van geplande en lopende activiteiten waren 
of zijn gestopt, uitgesteld of aangepast.  
Als IVN zijn we nauw betrokken bij de inrichting van het 
buitengebied van de BMV (Brede Maatschappelijke Voorziening) in 
Spaubeek met de aanleg van een Tiny Forest en een buitenlokaal. 
Dit alles in nauwe samenwerking met de directie en kinderen van 
de Basisschool, het IVN Limburg en de verantwoordelijke 
ambtenaren van de gemeente Beek. Omdat er een aanzienlijk gat 
in de begroting was ontstaan door het wegvallen van een sponsor, 
hebben we de ‘Tiny Forest Bomen-sponsor-actie’ opgestart. 
Hiermee hebben we gemerkt dat heel veel mensen er belang aan 
hechten om natuurbeleving meer bereikbaar te maken voor onze 
kinderen van de Basisschool. Niet minder dan 220 bomen zijn 
gesponsord, een overweldigend resultaat, waarvoor heel veel dank! 
Op 3 nov. zouden we met de kinderen de Tiny Forest gaan 
aanplanten. Helaas werden we geconfronteerd met een vertraging 
in de oplevering van de BMV van ca 4 maanden. De aanplant van 
de Tiny Forest en de in gebruik name van een ‘buitenlokaal’ is 
uitgesteld tot een nog nader te bepalen dag in maart 2022.  
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Op 13 nov. 2021 hebben we alsnog ons 50-jarig 
jubileum kunnen vieren met de aanplant van de 
jubileumboom bij Sportpark De Haamen met 
hulp van Burgemeester Christine van Basten-
Boddin. De foto op de omslag is de groepsfoto 
met op de voorgrond de aangeplante Zilverlinde 
(Tilia tomentosa ‘Brabant’) 
Vervolgens een feestelijke lunch en een 
genoeglijke middag voor de werkgroepleden in 
en bij de Oude Pastorie.  

In de maanden sept. t/m nov. 2021 hadden we het IVN 
Bomenfestival. Nagenoeg iedere IVN-afdeling heeft een of twee 
activiteiten in dat kader georganiseerd. IVN Spau-Beek heeft 
deelgenomen met de fruitwandeling van Huize Genbroek naar de 
fruitboomgaard van Ellie Graafmans en Wim Castenmiller. Ook de 
andere 5 IVN-afdelingen in de Regio Westelijke Mijnstreek hebben 
een activiteit georganiseerd, waarbij in totaal 514 mensen hebben 
deelgenomen. 
De Natuurgidsen Opleiding 2020-2021 is afgerond op zondag 21 
nov. waarbij 11 nieuwe Natuurgidsen voor de Regio WM zijn 
geslaagd, waarvan 3 cursisten van IVN Spau-Beek, Wilma Arink, 
Nel Houtenbos en Anya Smeets. Allen van harte gefeliciteerd! De 
opleiding zou in juni zijn afgerond. Door corona hebben we enige 
vertraging opgelopen, echter de cursisten, het opleiding-team en 
mentoren hebben alles uit de kast getrokken om de opleiding door 
te laten gaan fysiek of digitaal met Zoom. De cursisten verdienen 
dan ook een grote pluim dat ze doorgezet hebben. Een domper op 
de feestvreugde was het uitstellen van de diploma-uitreiking op de 
valreep door de lock down naar 23 april 2022. 
In 2020 heb ik afgesloten met het motto om samen deze crisis te 
lijf te gaan, ik sluit opnieuw af onder het motto, 

“Liever voorzichtig dan eigenwijs” 
Rest mij nog om iedereen binnen de vereniging, de IVN-Regio en 
het IVN-District Limburg te bedanken voor de inspanningen in dit 
afgelopen jaar. 
Afsluitend wens ik jullie allemaal Fijne Feestdagen en een 
voorspoedig maar vooral een gezond 2022.  
 
Namens het bestuur,  
Leon Heemels, voorzitter 
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1. Notulen Algemene Ledenvergadering 15 juni 2021 
 
Deze is gehouden in de grote zaal van het MFC in Spaubeek. 
Aanwezig: 25 personen. Zie de presentielijst (bij de secretaris) voor 
de namen van de aanwezigen en de ontvangen berichten van 
verhindering.  
Sjaak Frenken was het tweede deel aanwezig. 
 

1. Opening 
De voorzitter, Leon Heemels, opent de vergadering met een 
welkom voor de aanwezigen om 20.05 uur.  
Hij wijst op de nog steeds geldende coronabeperkingen; met name 
het 1½ meter afstand houden, ook tijdens het napraten, is 
belangrijk. 
 

2. Mededelingen 
* In Memoriam 
Helaas heeft de vereniging sinds de vorige Algemene 
Ledenvergadering een aantal leden door overlijden verloren. 
Op 10 september 2020 is het actieve lid Wim Heusèrr overleden. Hij 
was 44 jaar lid, coördinator van de werkgroepen Kruisen & Kapellen 
en Foto’s en daarnaast lid van de groepen Landschapsbeheer en 
Amfibieën. 
In oktober 2020 is Harry Wintraecken, donateur-lid, overleden. 
In januari van dit jaar overleden Guus Luzius, donateur-lid, en 
Yvonne van Gool, lid van de werkgroep Flora&Fauna.  
In het afgelopen voorjaar zijn ook Mw. Godschalk en Jos Huijts, 
donateur-leden, overleden. 
Enige ogenblikken stilte worden in acht genomen om deze 
overledenen te gedenken. 
 
* Contributie 
Het landelijk IVN heeft besloten dat de landelijke contributie voor 
het jaar 2023 licht verhoogd zal worden, nl. van €24,- naar €25,. De 
afdracht voor de plaatselijk aangemelde leden ofwel “oude leden” 
zal dan worden verhoogd van €12,- naar €12,50.  
Het donateurschap bestaat officieel niet meer; nieuwe leden worden 
voortaan landelijk ingeschreven. Voor de huidige leden wordt de 
contributie in 2023 verhoogd van €12,- naar €12,50. In de Regio 
Westelijke Mijnstreek is afgesproken dat het donateurschap niet 
meer zal worden gepromoot; nieuwe donateurs zullen echter niet 
worden geweigerd.  
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* Ledental 
In de vorige ledenvergadering was gemeld dat de vereniging zou 
streven naar een ledental van 200 aan het eind van 2020. Dit is 
gelukt: op 31 oktober is het 200e lid ingeschreven. Het zijn Michel 
en Anniek Derks. Zij hebben de beloofde voertafel ontvangen. 
Helaas is daarna door overlijdens en opzeggingen het ledental 
inmiddels weer gedaald. De stand op 15 juni jl. was 188 leden. We 
gaan weer op voor de 200! 
 
* Tiny Forest 
Zoals bij vele aanwezigen al bekend zijn we bezig met het 
realiseren van een Tiny Forest bij de thans in aanbouw zijnde BMV 
(Brede Maatschappelijke Voorziening) in Spaubeek. Een Tiny 
Forest is een terrein ter grootte van een royale tennisbaan dat wordt 
beplant met inheemse bomen en struiken (600 stuks) om de 
kinderen van de basisschool een prettige en gezonde leeromgeving 
en natuurbeleving aan te bieden. Daarbij hoort ook een 
lesprogramma-pakket dat door ons lid en Natuurgids in opleiding 
Anya Smeets wordt ontwikkeld in het kader van haar opleiding. 
Omdat het IVN graag meer natuureducatie in de klas wil brengen 
en kinderen de natuur ook wil laten beleven is er, vanaf de start van 
de BMV, contact geweest met de school over de eventuele aanleg 
van een Tiny Forest. De directie was meteen enthousiast en de 
leerlingen zijn toen ook betrokken bij de uitwerking van het plan en 
hebben hun wensen geuit en allerhande suggesties ervoor gedaan. 
De start-dag voor het Tiny Forest zou 3 november 2021 zijn, maar 
door vertraging bij de bouw van de BMV is deze datum zeker 3 
maanden opgeschoven. Het planten van de bomen en struiken zal 
nu in het voorjaar van 2022 plaats vinden. De kosten voor de 
aanleg van het Tiny Forest bedragen €22.000,- waarvan de 
gemeente en het IVN ieder de helft voor hun rekening nemen. Voor 
ons deel hebben we al toezeggingen voor een bijdrage van het IVN 
District, het FSI en de Stichting Natuurfonds Westelijke Mijnstreek. 
Daarnaast is een bomensponsoractie opgezet met als resultaat dat 
179 bomen à €25,- gesponsord worden (stand 15-06-2021). Het 
aandeel van het IVN in de kosten wordt met deze bijdragen geheel 
gedekt. 
De gesponsorde bomen zullen worden voorzien van labels met de 
namen van de sponsoren. Voor het verkrijgen van duurzame en 
milieuvriendelijke labels is contact gezocht met het Technasium van 
het Graaf Huyn College in Geleen. 
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René Vroomen doet de suggestie om de bomen te nummeren en 
een bord neer te zetten met alle informatie die bij de betreffende 
nummers hoort. 
 
* NGO (Natuur Gidsen Opleiding) 
De NGO is in januari 2020 gestart met 25 deelnemers, maar moest 
na 4 maanden al stoppen vanwege de coronamaatregelen. Op 31 
augustus 2020 is weer begonnen met fysieke lessen in het 
Maaslandcentrum Elsloo omdat daar voldoende ruimte was om 1½ 
meter afstand te bewaren. Dit liep door tot eind oktober 2020. 
Daarna zijn de lessen via Zoom gegeven. De buitenexcursies zijn 
aanvankelijk op individuele basis gedaan, later in groepjes van 2 en 
daarna van 4 personen. Momenteel wordt nog in 2 groepjes van 5 
of 6 gewerkt. De opleiding telt nu nog maar 11 deelnemers, 
waaronder 3 leden van IVN Spau-Beek. Het plan is om de opleiding 
eind 2021 af te sluiten. 
 
* Vergaderingen 
Alle fysieke vergaderingen zijn vanwege corona vorig jaar gestopt. 
Het bestuur heeft vanaf oktober weer via Zoom vergaderd. De 
eerstvolgende WG-vergadering is gepland voor 22 juni 2021. De 
voorzitter vraagt of het zinvol is om deze vergadering vóór de 
vakantie door te laten gaan omdat er geen activiteiten zijn geweest. 
Enkele leden vinden het gewenst om toch op korte termijn te 
vergaderen. Besloten wordt om de WG-vergadering op 29 juni te 
laten doorgaan in ons eigen home. 
 
* Jubileum 
Het 50-jarig jubileumfeest in maart 2020 moest helaas worden 
afgelast. Omdat de datum al zo lang voorbij is gaan we geen groots 
feest meer vieren. Het WG-uitstapje van dit jaar zal wat extra 
cachet krijgen met een uitgebreide lunch of een dinertje. Dit zal 
gebeuren op 13 november 2021.  
Het planten van de jubileumboom gaat ook door op die datum en 
wel in sportpark De Haamen in Neerbeek.  
De jubileumtentoonstelling Klimaat & Duurzaamheid blijft tot eind 
2021 toegankelijk. 
 
* Vogelboek Postcodeloterij 
De Postcodeloterij heeft onder de deelnemers een vogelboek en 
veldgids verspreid. Mevrouw Becx heeft haar exemplaar aan het 
IVN geschonken. Het boek is zeer geschikt als lesmateriaal voor de 
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schooljeugd. De voorzitter vraagt daarom of iedereen die dit boek 
niet (meer) gebruikt het in wil leveren bij het IVN-secretariaat. 
 
* Verzoek De Natuurgids   
Van De Natuurgids is een verzoek ontvangen om een artikel te 
leveren over de activiteiten van de werkgroep Kruisen & Kapellen. 
René Vroomen zal dit samen met Jos Hennekens afhandelen. 
 
* Grondboor   
De grondboor is weg. De vergadering is akkoord met de aanschaf 
van een nieuw exemplaar door Wil Hornesch. 
 
De vergadering wordt kort onderbroken voor een koffie/theepauze 
van 21.07 tot 21.12 uur. 
 
 3. Goedkeuren en vaststellen notulen van de vorige 
Algemene Ledenvergadering d.d. 17-06-2020  
Deze zijn opgenomen in het Jaarboekje.  
Ze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd met dank aan 
de samensteller Hans Hensgens.  
 
 4. Jaaroverzicht 
Dit is in feite al aan de orde geweest bij de mededelingen. 
 
 5. Huldiging jubilarissen 2020 en 2021 
De huldiging van de 11 jubilarissen zal plaats gaan vinden op 
zaterdag 6 november 2021 in de BMV of het MFC te Spaubeek: 

1. Piet (overleden) en Annie Boyens-Welters  50 jaar 
2. Sef (overleden) en Tony Bronneberg-Lemmens 50 jaar 
3. Anjo Tijdink      40 jaar 
4. Ger Salden      40 jaar 
5. Sybille Bronneberg    40 jaar 
6. Marij Wijsen-Bours    40 jaar 
7. Harrie Mullers     40 jaar 
8. Jan en Paula Boers    40 jaar 
9. Mariëtte en Sef Nijsten-Wintraecken  40 jaar 
10. Francine Keulers    25 jaar 
11. Riet Krijgsman     25 jaar 

 
 6. Financieel verslag van de penningmeester   
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De resultatenrekening over 2019, de begroting en 
resultatenrekening over 2020 en de begroting voor 2021 worden 
gepresenteerd.  
De penningmeester Daniëlle Reijnders geeft een toelichting op de 
cijfers. Vanwege de activiteitenstop door de coronapandemie zijn 
enkele inkomsten achtergebleven en enkele uitgaven hoger 
geworden dan begroot. Desondanks sluit de resultatenrekening 
over 2020 toch met een positief saldo. 
De begroting voor 2021 is sluitend. De heldere uitleg wordt door de 
aanwezigen met een applausje beloond. De begroting wordt 
goedgekeurd met dank aan de penningmeester.  
Zij bedankt Harrie Meels die thuis nestkasten heeft gemaakt en 
daardoor toch voor een behoorlijke opbrengst bij de post “verkoop 
nestkasten” heeft gezorgd. 
 
 7. Verslag van de kascontrolecommissie 
Het verslag van de kascontrolecommissie, bestaande uit Henk 
Goettsch, Marion Dortangs en René Crol wordt uitgebracht door 
Henk Goettsch. De commissie heeft de boeken en bescheiden over 
2020 op 21 mei jl. ten huize van de penningmeester gecontroleerd 
en alles keurig in orde bevonden.  
Zij wordt gecomplimenteerd met de overzichtelijke boekhouding en 
bedankt voor haar werk.  
De commissie stelt voor de jaarrekening goed te keuren en het 
bestuur te déchargeren, waarmee de vergadering akkoord gaat.  
De voorzitter dankt ook de commissie voor haar werk.  
 
 8. Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie 
Henk Goettsch en René Crol zijn bereid om nog een keer de 
kascontrole te doen en worden herbenoemd. Marion Dortangs is 
reglementair aftredend; in haar plaats wordt benoemd Sjaak 
Frenken. 
 
 9. Bestuursverkiezing  
Lei Nelissen die reglementair aftredend is als bestuurslid wordt door 
de vergadering herkozen. 
Wim Castenmiller wordt officieel als nieuw bestuurslid gekozen. 
De vergadering bezegelt deze benoemingen met een applaus. 
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     10.  Rondvraag 
Harrie Meels: 
Bij een bezoek onlangs aan ons home is geconstateerd, dat het er 
erg rommelig uitziet. 
Opruimen zal in de komende WG-vergadering aan de orde worden 
gesteld. 
 
Bep Heusèrr: 
Bedankt voor de belangstelling en de financiële bijdrage bij het 
overlijden en de uitvaart van haar echtgenoot. Zij wil graag een 
boom in het Tiny Forest sponsoren, hetgeen in dank wordt 
aanvaard. 
 
Gerard Bischoff: 
Hoe zit het met de controle op de financiële zaken? 
De voorzitter zet kort uiteen welke maatregelen genomen zijn en 
dat deze op dit moment al in overeenstemming zijn met de nieuwe 
wetgeving die op korte termijn zal worden ingevoerd. 
 

12. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en 
inbreng en sluit om 21.45 uur de vergadering met de mededeling 
dat er nog gelegenheid is om even na te praten onder het genot van 
een consumptie, aangeboden door het IVN. 
 
Notulist: Hans Hensgens 
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2. Jubilarissen 
 
Gebruikelijk is het om jubilarissen in het zonnetje te zetten in de 
ALV (Algemene Leden Vergadering). Dat hebben we dit jaar niet 
gedaan omdat we de elf jubilarissen van 2020 én 2021 sámen 
wilden huldigen. De huldiging van de jubilarissen heeft plaats 
gevonden op 6 november 2021 in een feestelijke entourage in het 
MFC. 

 
In 2022 kennen we de volgende 
jubilarissen:  
50 jaar  
Dhr. René Vroomen, werkgroep-lid en 
medeoprichter van de Werkgroep 
Kruisen en Kapellen 
40 jaar 
Dhr. John Vaessen werkgroeplid  
Donateurlid: 
Dhr. Dassen 
Dhr. Delahaye 
Dhr. Herijgers 
Dhr. Krijgsman 
Mevr. Vleeshouwers 
Dhr. Vliegen 
 

De jubilarissen van 2022 worden gehuldigd in de ALV op woensdag 
9 maart 2022. 
 
 
3. Jaarvergadering 
 
De agenda voor de ALV, de Algemene Leden Vergadering, zit als 
inlegvel bij het Jaarboekje. Wij verzoeken u deze agenda goed te 
bewaren en mee te nemen. 

 
Vacatures: De penningmeester en voorzitter hebben helaas 🥲 
aangegeven er mee te willen stoppen, dus bent u of kent u iemand 
die een van deze rollen kan en zou willen overnemen, neem dan 
contact met de voorzitter Leon Heemels tel. 06-22699460.  
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4. De werkgroepen 
 
Reeds vijf jaar lang verschijnt ieder kwartaal onze digitale 
nieuwsbrief ‘Natuurpalet’, die u in tekst en ook in fotomateriaal laat 
meegenieten van al onze activiteiten en evenementen. Met de zeer 
gewaardeerde inbreng van de coördinatoren van de werkgroepen 
en van u allen. Als u deze digitale brief nog niet ontvangt, meld dat 
dan aan onze secretaris Martien van Wezel. We hebben daartoe 
alleen uw mailadres nodig. En dat blijft vertrouwelijk. Dit aanmelden 
kan ook juist door niet-leden. Elke nieuwsbrief kan iedereen ook op 
onze openbare website vinden. www.ivnspaubeek.nl 
 
Hieronder volgt een beschrijving van de verscheidene werkgroepen 
en hun bezigheden. Om te weten bij wie u terecht kunt voor 
aanvullende informatie vermelden we tevens de naam en de 
contactgegevens van de coördinator. Om eens kennis te maken 
met een werkgroep is het altijd mogelijk om een tijdje vrijblijvend 
mee te draaien; neem daartoe contact op met de genoemde 
coördinator om te vernemen welk activiteitenprogramma er gepland 
is. Iedereen kan deze informatie vinden op onze website; 
www.ivnspaubeek.nl en op of via onze facebookpagina 
www.facebook.com/ivnspaubeek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanplant van de jubileumboom bij Sportpark De Haamen (Ben Derks) 
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4.1. Cursussen 
 
Leverbaar ‘vanaf de plank’ zijn de cursus:  
‘Natuur voor Beginners', ‘Vogels’, ‘Tuinreservaten’, 
‘Moes-tuinieren’, en meer.  
In samenwerking met de zes IVN-afdelingen binnen 
de regio Westelijke Mijnstreek start er om de vijf jaar 
een uitgebreide ‘Natuurgidsenopleiding’. De laatste 
eindigde eind 2021. De volgende zal naar 
verwachting starten in 2025. Daarnaast komt er een 

basisgidsenopleiding, gericht op 1 speciaal onderwerp of gebied en 
wel vanuit het landelijke IVN. Voorbeeld: Klimaatgids en 
Landschapsgids 
 
Coördinator: Leon Heemels, 
Tel. 06-22699460; E-mail: leon.heemels@gmail.com 
 
4.2. Flora & Fauna 

 
Bij onze natuur-inventarisatietochtjes of -excursies 
blijkt steeds, dat álle levende have de moeite van 
het bekijken waard is. Niet alleen zoogdieren. 
Mooie insecten, vreemdsoortige rupsen als ook 
voorbijkomende vogels worden maar ál te graag in 
onze beleefwereld meegenomen. Bovendien geeft 
het de mogelijkheid om tijdens de binnen-
activiteiten gedurende de wintermaanden een 

groter arsenaal aan mini-lezingen of gespreksonderwerpen met 
elkaar te delen. Voorkennis is niet nodig. 
 
Coördinator: Wim Castenmiller 
Tel. 046-4374800; E-mail: wim.castenmiller@online.nl 
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4.3. Geologie 
 
Een werkgroep met veel kennis en kunde is de 
geologie werkgroep, die in 2022 al 25 jaar bestaat 
en dat zal gaan vieren!  
U kunt kennis maken met de geologische opbouw 
van ons Zuid-Limburgse terrassenlandschap via 
lezingen en excursies in de regio en over de grens 
en op practicum avonden. 
Net als bij de vorige werkgroep ook hier 
voornamelijk binnen-activiteiten in de 

wintermaanden en excursies en uitstapjes naar groeves of 
geologisch interessante landschappen vanaf het vroege voorjaar. U 
kunt ook gerust meedoen zonder enige voorkennis. 
 
Coördinator: Lei Nelissen 
Tel. 06-27444052; E-mail: lei.nelissen@home.nl 
 
4.4. Jeugd  

 
Deze werkgroep heeft als hoofdthema 
natuureducatie voor de jeugd van o.a. BSO, 
basisschool, COA en Scouting. Activiteiten zijn 
voor een deel structureel en via een vaste 
contactpersoon. Ook aanvragen voor educatief 
getinte activiteiten tijdens een 
kinderverjaardagsfeestje kunnen worden 
gehonoreerd. Voorbeelden van succesvolle 
activiteiten zijn: het Kabouter-pad of een andere 

speurtocht, microscopie, nestkasten timmeren en het maken van 
natuurcollages. Het is ook altijd mogelijk om ‘Natuur op Maat’ 
activiteiten te laten organiseren. Deze dienen dan via ons 
secretariaat aangevraagd te worden. 
 
Secretaris/Coördinator: Martien van Wezel 
Tel. 046-44 34 275; E-mail: info@ivnspaubeek.nl  
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4.5. Kruisen en Kapellen 
 
Deze werkgroep houdt zich bezig met de 
inventarisatie, het herstel en onderhoud van de 
wegkruisen en kleine kapellen in de gemeente 
Beek. Vooral met al hetgeen niet onderhouden 
wordt door een buurt of bewoner uit de directe 
omgeving. Soms houdt de werkgroep zich ook 
bezig met de bemiddeling tussen gemeente, 
smeden en verzekeraars bij schade veroorzaakt 
door anderen. Vooral interessant voor 

(technische) mensen met ‘twee rechterhanden’ of uit pure 
liefhebberij voor de instandhouding van het Limburgs cultureel 
erfgoed. 
 
Coördinator: Jos Hennekens 
Tel. 046-4375840; E-mail: josien33@hotmail.com 
 
4.6. Landschapsbeheer 

 
De werkgroep onderhoudt bermen, hagen en 
vijvers; houdt paden open; gaat geregeld bomen 
snoeien en knotten. 
Werkzaamheden vinden vaak plaats in de buurt 
van het AZC Sweikhuizen, bij de Annakapel en als 
assistentie bij de jaarlijkse Boomfeestdag. De 
laatste jaren worden in toenemende mate 
werkzaamheden verricht in samenspraak met de 
gemeente, de Oude Pastorie of met 

Natuurmonumenten om bomen te planten, wandelpaden 
toegankelijk te houden of om de veiligheid van de wandelaar te 
helpen waarborgen. Activiteiten vinden meestal plaats op de 
dinsdagmorgen. 
 
Coördinator: Wil Hornesch 
Tel. 046-4740579 / 06-22532064; E-mail: 
annelieshornesch@hotmail.com 
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4.7. Maandagmorgen  
 
Hier vindt de productie plaats van diverse soorten 
nestkastjes, zoals mezen-, uilen- en valkenkasten, 
voedertafels en insectenhotels voor de verkoop in 
onze ‘Groene Winkel’ in het IVN-home, of op 
bestelling. Hand- en spandiensten voor het 
bestuur en andere werkgroepen; technische 
controle in en rond het AZC-gebouw. Zoals de 
naam van de werkgroep al doet vermoeden: is de 

werkgroep actief op de maandagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur 
in de werkplaats in ons Natuurcentrum. Wij zoeken nog leden.  
 
Coördinator: Jo van Loo 
Tel. 046-4424803; E-mail: jovanloo@home.nl 
 
4.8. Milieu 
 

Alles wat betreft het Omgevings- en Bestuursrecht: 
Aandacht voor meldingen over gevonden en 
gewonde dieren, giftige planten, zwerfvuil, 
bestemmingsplannen, vergunningen, ontheffingen, 
visies, zienswijzen, beroep- en 
bezwaarprocedures, veelal met tijdig en 
voorafgaand structureel halfjaarlijks overleg met de 
gemeente of een organisatie zoals NMF Limburg 

en Milieugroep Schinnen-Spaubeek. 
 
Coördinator: Martien van Wezel 
Tel. 046-44 34 275; E-mail: info@ivnspaubeek.nl 
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4.9. Public Relations 
 
Informatieverspreiding over IVN-
activiteiten en evenementen via 
lokale en regionale bladen, de 
website (www.ivnspaubeek.nl) en 
´social media´ zoals Facebook. 
Tevens verantwoordelijk voor de 
productie en verspreiding van de 
digitale nieuwsbrief ‘Natuurpalet’, 

alsmede het Jaarboekje. Redactieraad is ook 
bereikbaar via het specifieke redactie-adres: 
redactie@ivnspaubeek.nl . 
De PR-groep bestaat uit Petra Driessen, Ben Derks en Leon 
Heemels. Vanaf 2022 zal ook Anya Smeets deel uitmaken hiervan. 
De PR-groep werkt samen met de voorzitter en de werkgroep-
coördinatoren om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen 
van de activiteiten van IVN Spau-Beek. Het hoofddoel is meer 
deelnemers voor onze activiteiten te werven en van daaruit meer 
leden van alle leeftijden voor onze vereniging. 
 
Coördinator Social media, Nieuwsbrief en Jaarboekje: Petra 
Driessen  
Tel. 0627834315 E-mail pdriessen7@gmail.com 
Coördinator andere media en website Ben Derks 
Tel. 046-4749781; E-mail: b.derks@xs4all.nl 
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4.10. Vogels 
 
Inventarisatie (steen-)uilenkasten 
in de regio. Dat betekent jaarlijks 
de 26 steenuilenkasten 
controleren. Noteren van de 
aantallen bewoonde kasten en 
hoeveel eieren of jonge steenuilen 
in de kast aanwezig zijn. Deze 
gegevens worden vervolgens 
doorgegeven aan de SWL 

(Steenuilen Werkgroep Limburg) die deze gegevens doorgeeft aan 
de Vogelbescherming. 
 
Coördinatoren: Paul de Wit en Leon Heemels 
Tel. 046-4433661 (Paul de Wit) en 06-22699460 (Leon Heemels); 
E-mail resp. pavlosw@hotmail.com en leon.heemels@gmail.com 
 
4.11. Wandelingen en excursies 

 
Organisatie van excursies, waarbij het niet om de 
kilometers gaat maar om het educatieve praatje 
tijdens de excursie. De werkgroep organiseert ook 
(dag-)wandelingen zowel lokaal als in de Eifel en 
de Ardennen. Daarnaast zijn er thematische 
wandelingen, zoals o.a. de Nacht van de Nacht, 
Vliegend hert, Vuurvliegjes, Kroetwusj en 
Vleermuizen.  
Op aanvraag bij het bestuur of via de secretaris 

op ons algemene aanmeldadres kunnen er ook in onze regio korter 
durende wandelingen worden georganiseerd voor families, 
instellingen, verenigingen en scholen. 
(Daarnaast is er nog het IVN Excursieloket waar u een 
landschapsgids of natuurgids op aanvraag kunt boeken via. 
https://www.ivn.nl/afdeling/district-limburg/excursieloket. Hier zijn 
alle IVN-gidsen bekend voor heel Limburg, die kunnen worden 
ingehuurd.) 
 
Coördinator: Ben Derks 
Tel. 046-4749781; E-mail: b.derks@xs4all.nl 



20 

5. Hoogtepunten uit 2021 
 
Trouwe lezers van ‘Natuurpalet’’, de digitale nieuwsbrief van IVN 
Spau-Beek, hebben kunnen genieten van actuele informatie en 
verslagen van de activiteiten van en evenementen bij en door IVN 
Spau-Beek. Hieronder volgt nogmaals een korte opsomming van 
onze activiteiten in het voorbije jaar 2021, die ondanks Corona toch 
doorgang konden vinden. Aanmelden was meestal wel verplicht. 
 
Dit betreft onze (gratis) activiteiten, waarbij ook derden aanwezig 
waren. Dus niet de vele interne bijeenkomsten.  
Veel wordt vermeld op onze Facebook evenementen historie 
 

Zwerfvuil Beek en vooral Spaubeek opruimen met CNME 

Lezing Namibië via Zoom 

Bomenfestival Limburg 

Wandeling in regio Schimmert 

Scouting de Windroos zwierf uit vanuit ons HOME 

Vuurvliegjes wandeling + vliegend hert (jaarlijks)  

Kroetwusj wandeling (jaarlijks)  

NatuurGidsenOpleiding NGO 2020-2021 

Geo-bezoek Groeve Bruls met Scouting de Windroos 

Campinggasten vanuit Schinnen met uitleg over GEOLOGIE 

Kabouterpad op verzoek van NjoY BEEK 

Stempelpost van Callistus Neerbeek/Notenkrakerstocht (jaarlijks) 

Vliegend Hert; eerste en tweede tocht (jaarlijks) 

Inventarisaties Flora bij de GeleenBeek (jaarlijks) 

Geologiewandeling met oud scoutingleden 

Expositie Klimaat & Duurzaamheid in Els Museum voor publiek 
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Expositieavonden voor IVN leden en donateurs met gids  

Vleermuisexcursie met bat-detector (jaarlijks) 

Braderie bij Oude Pastorie met Groei en Bloei 

Fruitwandeling Genbroek/Kelmond (jaarlijks)  

Excursie paddenstoelen zoeken (jaarlijks) 

Uitleg over Waterklaar samen met gemeente BEEK en Zij-Actief 

Nacht van de Nacht (jaarlijks) 

Lezing Lex Vlieks Symbolen bij Feestdagen 

Dagwandeling Regio Schinveld en Duitsland 

Lezing Cultuur en Natuur  

WINTER-wandeling 
 
Ons IVN HOME was geregeld open op Zondagmiddag. 
Werkgroep Maandagmorgen was weer open met verkoop vanuit 
Groene Winkel. 
Expositie Klimaat & Duurzaamheid in Els Museum werd bezocht 
door IVN-afdelingen uit de regio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afdeling Munstergeleen krijgt uitleg van Lei Nelissen 
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6. Ons 50-jarig jubileum in 2020 en 2021 
 
Voor de officiële opening van ons 50-jarig jubileum op zaterdag 14 
maart 2020 hadden zich meer dan 100 mensen aangemeld om 
samen met het bestuur en de werkgroepleden te vieren. IVN Spau-
Beek werd immers op 12 maart 1970 opgericht. Het idee was om 
tegelijk met de opening van de expositie over Klimaat & 
Duurzaamheid in het Elsmuseum een feestelijk start te maken met 
het vieren van ons jubileum. 
Kort voor de opening van de expositie hebben we tot onze grote 
spijt en teleurstelling deze feestelijke opening moeten afblazen. 
Inmiddels is dat feest volledig en definitief van de baan.  
Daarvoor in de plaats hebben we een Feestdag georganiseerd 
voor alle werkgroepleden. Op 13 nov. 2021 hebben we alsnog ons 
50-jarig jubileum kunnen vieren met de aanplant van de 
jubileumboom bij Sportpark De Haamen met hulp van 
Burgemeester Christine van Basten-Boddin, zie de foto beneden, 
de aanplant van de Zilverlinde (Tilia tomentosa ‘Brabant’). 
Vervolgens een feestelijke lunch en een genoeglijke middag voor 
de werkgroepleden in en bij de Oude Pastorie. 
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7. Jaarprogramma 2022 
 
De tot nu toe bekende data in 2022 van lezingen, themazondagen, 
wandelingen en excursies zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
De data zijn allen onder voorbehoud vanwege de eventuele Corona 
maatregelen. Daarom adviseren wij om geregeld onze website 
www.ivnspaubeek.nl en onze Facebookpagina te raadplegen, waar 
u tevens aanvullende informatie omtrent tijd, plaats van vertrek en 
de manier van aanmelden kunt lezen 
 
Overzicht Vaste Jaarprogramma 2022 
Zondag 9 januari 
10:00 uur  

Presentatie/ lezing 
Geleenbeekdal; Lei Nelissen 

Zondag 13 februari 
10:00 uur 

Presentatie/ lezing 
Klimaatverandering;  
Wim Castenmiller 

Woensdag 9 maart 
20:00 uur 

ALV in IVN Natuur Centrum 
Moorheide 

Zondag 13 maart 
10:00 uur 

Presentatie/ lezing  
‘Tiny Forest, een mini-bos in je 
achtertuin’; Anya Smeets 

Zondag 10 april 
10:00 uur 

Presentatie/ lezing  
Genezen met kruiden;  
Petra Driessen 

Woensdag 13 April 
19:00 uur 

Kruidenexcursie 

Zondag 29 mei 
9:00 uur 

Dagwandeling  
 

Zondag 12 juni  
10:00 uur 

Wandeling  

Vrijdag 24 juni 
20:30 uur 

Vuurvliegjeswandeling 
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Tussen 20 juni en 10 Juli 
21:30 uur 

Excursie Vliegend Hert 

Woensdag 21 juli 
18.30 uur 

Pieterpad wandeling 

Zaterdag 13 augustus 
10:30 uur 

Kroetwusj wandeling 

Vrijdag 26 augustus 
20:30 uur 

Excursie Vleermuizen 

Zondag 18 september 
14:00 uur 

Fruitwandeling 

Zondag 9 oktober 
10:00 uur 

Paddenstoelenexcursie;  
Henk Henczyk 

Zaterdag 29 oktober 
19:30 uur 

Nacht van de Nacht 

Zondag 6 november 
9:00 uur 

Dagwandeling 

Zondag 13 november 
10:00 uur 

Presentatie/ lezing; Lex Vlieks 

Zondag 11 december 
10:00 uur 

Presentatie natuur/ cultuur; 
Paul de Wit  

Donderdag 29 december 
13:30 uur 

Winterwandeling 
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8. Lidmaatschap en contributie en abonnement op de 
Natuurgids 
 
Goed nieuws: de contributie voor bestaande leden 
blijft ook in 2022 gelijk, nl. €12,- per jaar als u aan 
de afdeling betaalt. Het abonnement van De 
Natuurgids via ons kost €17,-. Samen dus €29,-. 
 
Nieuwe leden, sinds 01-01-2021 betalen €24,- in 
2022. Voor bestaande donateurs verandert er 
niets. 

 
Let op: Opzeggen van uw lidmaatschap dient vóór 1 november te 
gebeuren. Indien u dit te laat doet, moeten wij u de kosten van het 
abonnement op de Natuurgids toch nog in rekening brengen. Wij 
als vereniging betalen dit namelijk voor het hele jaar voor u allen 
ineens en vooruit. 
Wij nemen als afdeling het betaalrisico over en daarom krijgt u een 
korting. 
 
9. Sponsoren 2021 
 
a. Er verandert niets in het sponsorbeleid van de Rabobank Zuid-
Limburg West met de Rabo ClubSupport actie. Leden van de 
Rabobank mogen stemmen uitbrengen op diverse stichtingen en 
verenigingen in de regio. Via dit Jaarboekje bedanken we niet 
alleen de Rabobank, maar vooral ook de talloze mensen die hun 
stem op onze vereniging hebben uitgebracht. Dit jaar heeft dit 
€631,05 in het verenigings-laadje gebracht. 
b. Daarnaast is de Stichting Natuurfonds Westelijke Mijnstreek 
nog altijd een waardevolle sponsor in de regio. Deze non-profit 
organisatie die in 1999 werd opgericht na een legaat van de heer 
Hagen uit Geleen, ondersteunt educatieve activiteiten en projecten 
op het gebied van natuur, milieu en landschap in de regio 
Westelijke Mijnstreek. We vroegen en kregen steeds een mooie 
bijdrage na onze degelijke motivatie en specificatie. Dit jaar €1100,- 
voor het Tiny Forest. 
c. Van de gemeente Beek kregen we, zoals elke vereniging, hulp, 
advies, scholing en ook subsidies, zoals waarderingssubsidie en 
stimuleringssubsidie evenals de bekostiging van de daadwerkelijke 
en noodzakelijke uitgaven van de Werkgroep Kruisen&Kapellen, in 
totaal €1219,56. Bovendien kregen we nog een extra bijdrage ad 
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€1000,- vanuit het Corona Herstelfonds. En nog een bijdrage van 
€50,- vanwege ons 50-jarig Jubileum. In 2022 gelden nieuwe 
regelingen en krijgen we als erkende en gewaardeerde culturele 
instelling ongespecificeerd en forfaitair tenminste €1500,-, los van 
een extra goed idee. 
d. Van het FSI (Fonds voor Sociale Instellingen DSM) ontvingen 
we €500,- voor de sponsoring van de Tiny Forest. 
e. Vanuit het Provinciaal Bomenplan ontvangen we €7000,- voor 
de sponsoring van de Tiny Forest. 
Beste Sponsoren: SUPER BEDANKT voor jullie onmisbare 
bijdrage aan onze vereniging! 
 
10. Van de Bestuurstafel 
 
10a. Bestuurssamenstelling 
We zijn een zelfstandige en rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereniging, maar zoals de naam: ‘afdeling’ al wel doet vermoeden, 
behorend tot een grote landelijke en ideële instelling. Landelijk 
spreken we nu over de beweging 1IVN. 
Bent u iemand of kent u iemand, die mee wil en kan gaan draaien 
binnen het bestuur, dan vernemen we dat heel graag. U mag gerust 
een heel jaar op proef meelopen en meekijken in overleg met de 
voorzitter. U moet dan wel tekenen voor geheimhouding. 
 
Voorzitter: Leon Heemels; Johan Frisostraat 32,  
6176 BW Spaubeek; 06-22 69 94 60 
Secretaris: Martien van Wezel; Burgemeester Eussenlaan 1,  
6176 BA Spaubeek; 046-44 34 275  
Penningmeester: Daniëlle Reijnders; Heggerweg 1,  
6176 RB Spaubeek; 06-41 52 90 29 
Bestuursleden: 
Petra Driessen: De Wingerd 29, 6419 EL Heerlen; 06-27834315  
Ben Derks: Hovenweide 18, 6166 KC Geleen; 046-4749781 
Lei Nelissen: Dorpstraat 64, 6176 AD Spaubeek; 06-27444052 
Wim Castenmiller: Kelmonderstraat 33, 6191 RD Beek;  

046-4374800 
Notulist: Hans Hensgens 
  



27 

10b. Bestuursbesluiten 
Het Huishoudelijk Reglement kan altijd ingezien worden bij onze 
secretaris. Dat geldt ook voor de bestuursbesluiten en de Statuten. 
In de bestuursbesluiten zijn de diverse kleinere ‘spelregels’ binnen 
de vereniging, vastgelegd zoals ‘Werkafspraken’, ‘Lief en Leed’, 
‘Vergoedingen’, ‘Kruisen & Kapellen’ en 'Rooster van Aftreden' 
 
Daarnaast gaan nu ook in 2022 de onderwerpen ‘Privacy’ en 
‘Gedrag’ aan bod komen. Ook gaan we in de komende jaren zorgen 
voor het verwerken van de WBTR, de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen, al geldend vanaf 1 juli 2021. 
Wettelijk en landelijk is dat bij het IVN al goed geregeld.  
Nu nog alles op papier zetten.  
 
Met eventuele vragen of klachten kunt u terecht bij onze 
vertrouwenspersoon/ voorzitter Leon Heemels of de 
vertrouwenspersoon/ voorzitter van een van de afdelingen uit de 
Regio Westelijke Mijnstreek.  
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Met dank aan Drukkerij Econoom BV te Beek (L) 
 

37e jaargang december 2021 
 

Redactie: Leon Heemels, Ben Derks en Martien van Wezel 
 


