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Voorwoord voorzitter 
  
Als ik dit voorwoord schrijf, in een dikke trui op de 
bank, zijn net twee Russische raketten aan de 
Poolse kant van de Pools-Oekraïense grens 
neergekomen. Op dit moment is nog niet duidelijk 
of het wel of niet expres is gebeurd. Dit toont weer 
eens aan hoe labiel de toestand in de wereld is. 
Naast de verschrikkingen van deze oorlog heb ik 
grote zorgen over het effect van deze oorlog op 
ons klimaat. De enorme inspanning om de 

energietransitie te laten slagen staat op gespannen voet met de 
kapitaal verslindende oorlog.  
Terugkijkend naar 2022 hebben we een respectabel aantal 
activiteiten en evenementen achter de rug ondanks Corona. Enkele 
opvallende activiteiten zijn de aanplant van de Tiny Forest. Dit is 
voor de kinderen van het Kindcentrum Eigen-Wijs (voorheen 
basisschool Spaubeek) een onvergetelijke dag geworden. De 
eerste boom van de 600 planten is geplant door gedeputeerde 
Geert Gabriëls, samen met wethouder Rob Schwillens en directeur 
Lyan Schreurs. We vierden het 25-jarig jubileum van de werkgroep 
Geologie die is opgericht op initiatief van amateurgeoloog Lei 
Nelissen. Om dit heugelijk feit te gedenken is er in het Elsmuseum 
in Beek een jubileumexpositie ingericht. De werkgroep Kruisen en 
Kapellen, onder de bezielende leiding van Jos Hennekens bestaat 
50 jaar. Bij gelegenheid van de Nationale Boomfeestdag hebben de 
kinderen van groep 4 van het Kindcentrum Eigen-Wijs in Spaubeek 
25 fruitbomen aangeplant.  
Helaas hebben we dit jaar ook afscheid moeten nemen van actief 
lid Hans Hensgens, die sinds 2008 de vaste notulist was voor onze 
vergaderingen.  
 
In dit IVN-jaarboekje dank ik alle medewerkers van onze afdeling 
voor hun inzet en steun. Ook de leden die ons financieel en moreel 
steunen wil ik via deze weg bedanken. Dankzij uw hulp is het 
mogelijk ons werk voort te zetten. Tot slot wens ik u allen prettige 
Kerstdagen en een voorspoedig 2023 toe met de volgende 
uitspraak die ik heb gelezen en u graag wil doorgeven: 

Het beste moment om een boom te planten was 20 jaar 
geleden, het op één na beste moment is nu! 

 
Namens het bestuur, Leon Heemels, voorzitter  
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1. Notulen Algemene Ledenvergadering 5 april 2022 
 
 
Deze is gehouden in de grote zaal van de BMV in Spaubeek. 
 
Aanwezig: 34 personen. Zie de presentielijst (bij de secretaris) voor 
de namen van de aanwezigen en de ontvangen berichten van 
verhindering.  
 
 
Opening 
De voorzitter Leon Heemels opent de vergadering om 20.05 uur 
met een welkom voor de aanwezigen en in het bijzonder voor de 
jubilarissen en het kersverse lid Suzanne Gubbels. 
Hij verzoekt om de nog steeds geldende corona basisregels in acht 
te nemen, ook tijdens de nazit in café Spech, waarvoor hij iedereen 
uitnodigt. 
 
 
2. Mededelingen 
* Recentelijk is overleden de heer Jan Delahaye, die dit jaar 
gehuldigd zou worden vanwege zijn 40- jarig donateurschap. De 
voorzitter vraagt een minuut stilte in acht te nemen om hem te 
gedenken en tevens voor alle andere overledenen in het afgelopen 
jaar en vanwege het oorlogsleed in Oekraïne. 
 
* Contributie 
Het landelijk IVN heeft besloten dat de landelijke contributie voor 
het jaar 2023 licht verhoogd zal worden, nl. van 24,00 naar 25,00 
Euro. De afdracht voor de plaatselijk aangemelde leden (“oude 
leden”) zal dan worden verhoogd van 12,00 naar 12,50 Euro.  
De afdelingen blijven vrij om zelf hun eigen contributie vast te 
stellen. 
 
* Ledental 
We zijn nog altijd een gezonde vereniging. Het aantal leden blijft 
schommelen rond de 190. Vandaag bedraagt het ledental 188, nl. 
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72 landelijk bekende leden, waarvan 52 werkgroepleden en 
daarnaast 116 donateurs. 
 
* Bestuursbesluiten 
Het bestuur heeft onlangs de bestuursbesluiten “Privacy” en 
“Omgangsregels en Gedragscode” vastgesteld. Deze zijn 
binnenkort te vinden op de website. In het laatste besluit is de 
voorzitter van de vereniging aangewezen als vertrouwenspersoon 
voor klachten over gedragingen van leden. Indien de klacht de 
voorzitter betreft, kan men zich tot een andere voorzitter in de Regio 
Westelijke Mijnstreek wenden. 
 
* Bomenfestival Limburg in 2021 
In de Regio Westelijke Mijnstreek zijn tal van activiteiten 
georganiseerd. Ook is een Zoekkaart Bomen gerealiseerd. Als 
cadeautje van de afdeling is een exemplaar voor alle 
werkgroepleden beschikbaar. 
 
* Bomenboek Postcodeloterij 
De Postcodeloterij heeft onder de deelnemers een bomenboek met 
veldgids verspreid. Dit boek is zeer geschikt als lesmateriaal voor 
de schooljeugd. De voorzitter vraagt daarom of iedereen die dit 
boek niet (meer) gebruikt in te leveren bij het IVN-secretariaat. 
 
 
3. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 15-06-
2021  
Deze zijn opgenomen in het Jaarboekje 2021 – 2022.  
Ze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd met dank aan 
de samensteller Hans Hensgens.  
 
 
4. Jaaroverzicht/ hoogtepunten afgelopen periode 
* De expositie “Klimaat en Duurzaamheid” in het Elsmuseum heeft 
nog gelopen tot november 2021 en heeft in totaal 61 unieke 
bezoekers getrokken. 
 
* Op 21 oktober 2021 is een lezing “Waterklaar” gehouden door 
Klimaatburo 2050 in samenwerking met IVN Spau-Beek, ZijActief 
Spaubeek en de gemeente Beek voor 45 bezoekers. 
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* Op zaterdag 6 november 2021 zijn de 10 jubilarissen van 2020 en 
2021 gehuldigd in het oude MFC. 
 
* Op zondag 13 november 2021 hebben we ons werkgroepuitje 
gehouden. Omdat het in 2020 niet door is kunnen gaan hebben we 
het uitje het afgelopen jaar wat grootser aangepakt en het tevens 
gecombineerd met het planten van een jubileumboom i.v.m. ons 50-
jarig jubileum in sportpark de Haamen in Neerbeek. Aan het planten 
is meegewerkt door de burgemeester mw. van Basten-Boddin, 
diverse werkgroepleden en het IVN-bestuur, m.u.v. de voorzitter, 
die met corona in bed lag. De oud-voorzitter en erelid Wim Koetsier 
heeft toen de honneurs waargenomen. Na afloop van het planten is 
een groepsfoto gemaakt en zijn de aanwezigen getrakteerd op een 
glas schuimwijn. De werkgroepleden en hun partners konden 
vervolgens genieten van een uitstekend verzorgde lunch in de 
Oude Pastorie. 
’s Middags is door Roy Göttgens nog een presentatie met de titel 
“Gedonder in de hemel” gegeven over het vlak bij de Oude Pastorie 
gecrashte vliegtuig. 
 
* In november 2018 is door het IVN Spau-Beek het initiatief 
genomen om te komen tot de realisatie van een Tiny Forest bij de 
nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening in samenwerking met 
de basisschool en de gemeente. 
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van 
een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor 
vlinders, vogels, insecten en kleine zoogdieren, maar ook om de 
schoolkinderen in dit 'buitenlokaal' over de Nederlandse natuur te 
laten leren. Ook buurtbewoners kunnen elkaar ontmoeten op deze 
prettige en gezonde plek. Een kenmerk van een Tiny Forest is dat 
het tienmaal sneller groeit dan een gewoon bos. 
In dit mini-bos van 200 m2 zijn op 17 maart 2022 ongeveer 600 
bomen en struiken van 36 inheemse soorten aangeplant, deels 
door de kinderen van de groepen 4,5,6 en 7 van de basisschool 
met veel hulp van IVN-vrijwilligers. Daarbij waren aanwezig alle 
leerlingen, leraren en de directie van het Kindcentrum Eigen-Wijs 
en zelfs een lid van de RvB van de scholenkoepel Kindante;    
Geert Gabriëls, Gedeputeerde; Rob Schwillens, Wethouder; 
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Renske Visscher, Directeur IVN Limburg; sponsoren en 
buurtbewoners. 
Ook sommige particuliere sponsoren hebben hun eigen bomen 
geplant toen de leerlingen klaar waren. 
 
De begroting voor het Tiny Forest bedroeg 22.000 Euro, waarvan 
de gemeente de helft zou betalen en 7.000 Euro uit het Provinciaal 
Bomenplan bekostigd zou worden. De overige 4.000 Euro zouden 
uit andere bronnen moeten komen. Het Natuurfonds Westelijke 
Mijnstreek heeft een subsidie van 1.100 Euro verstrekt en het FSI 
DSM 500 Euro. De resterende 2.400 Euro hebben we zelf 
bijeengebracht d.m.v. een sponsoractie voor bomen 
(door 96 personen 215 gesponsorde bomen à 25 Euro per stuk). 
 
Een lespakket is beschikbaar gemaakt door Anya Smeets, een van 
onze nieuwe IVN natuurgidsen, dat in de toekomst door de het kind-
centrum Eigen- Wijs (Basisschool) in samenwerking met het IVN 
gebruikt gaat worden. 
 
 
* NGO 2020-2021 is na een onderbreking van 4 maanden op 31 
aug. 2020 weer van start gegaan op een aangepaste manier. De 
lessen werden niet in de IVN Homes gegeven, maar in de grote 
zaal van het MaaslandCentrum in Elsloo op 1,5 m afstand. Echter 
eind oktober 2020 hebben we weer moeten stoppen met fysiek 
lesgeven en zijn we na een korte zoominstructie van start gegaan 
met digitaal lesgeven via Zoom. Dat hebben we vol gehouden tot 
medio juni 2021. Vanaf toen hebben de lessen weer fysiek plaats 
gevonden. Met de excursies zijn we ook in aangepaste vorm 
doorgegaan overeenkomstig de RIVM-regels, in groepjes van 2, 4, 
8 of 14 man. Op die manier hebben we toch de opleiding kunnen 
voortzetten en afsluiten in nov. 2021. Met veel enthousiasme van 
de natuurgidsen in spe is alles op alles gezet om de eindopdracht 
tot een goed einde te brengen. Daartoe is op zondag 21 nov. 2021 
een Natuur-Familiedag georganiseerd. Dit is een groot succes 
geworden met 98 bezoekers (ouders, opa’s en oma’s) in de 
Heemtuin van IVN Munstergeleen. Een dikke pluim voor het 
doorzettingsvermogen van de 11 overgebleven cursisten.  
De einddatum van de NGO was oorspronkelijk 26 juni 2021 maar 
die is aanvankelijk verschoven naar 28 nov. 2021. Echter op 25 
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nov. 2021 hebben we moeten besluiten om de diploma-uitreiking uit 
te stellen tot 23 april 2022. 
 
* Diverse vergaderingen zijn doorgegaan via Zoom of Teams, maar 
de IVN WG-vergaderingen zijn afgelast, evenals de WG-activiteiten 
in de periode van november 2021 tot 1 maart 2022. 
 
 
5. Huldiging jubilarissen 2022 
In 2022 kennen we de volgende jubilarissen:  
40 jaar   
Werkgroeplid: Dhr. John Vaessen 
Donateurlid:    Dhr. Dassen     

           Dhr. Delahaye    
           Dhr. Herijgers   
           Dhr. Krijgsman     
           Mevr. Vleeshouwers    
           Dhr. Vliegen 

Van deze jubilarissen was alleen dhr. Dassen met echtgenote 
aanwezig, die als presentje een nestkast kreeg. De andere 
jubilarissen zullen hun presentje thuisbezorgd krijgen of kregen al 
een kaartje of een bloemboeket thuis.  
 
50 jaar  
Dhr. René Vroomen, werkgroeplid en medeoprichter van de 
Werkgroep Kruisen & Kapellen. 
Hij wordt met zijn echtgenote naar voren geroepen en de voorzitter 
memoreert in een korte toespraak zijn activiteiten binnen de 
vereniging in de afgelopen 50 jaar. Daarna overhandigt hij hem de 
oorkonde en de “Kwakkert” en voor de echtgenote is er een boeket 
bloemen. 
 
 
6. Financieel verslag van de penningmeester en voorstel 
contributie 2023  
De begroting en resultatenrekening over 2021 en de begroting voor 
2022 worden gepresenteerd.  
De penningmeester Daniëlle Reijnders geeft een toelichting op de 
cijfers.  
De resultatenrekening over 2021 sluit met een hoog positief saldo. 
Dit komt vooral doordat inkomsten voor de aanleg van het Tiny 
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Forest al in 2021 ontvangen zijn maar de uitgaven hiervoor pas in 
2022 zijn gedaan. 
De heldere uitleg wordt door de aanwezigen met een applausje 
beloond. 
De begroting voor 2022 is sluitend. Ze wordt goedgekeurd met dank 
aan de penningmeester.  
 
De voorzitter memoreert nog dat de penningmeester ook de 
financiële administratie rond de Natuurgidsenopleiding en het Tiny 
Forest verzorgd heeft. 
 
 
7. Verslag van de kascontrolecommissie 
Het verslag van de kascontrolecommissie, bestaande uit Henk 
Goettsch, René Crol en Sjaak Frenken wordt uitgebracht door Henk 
Goettsch.  
De commissie heeft de boeken en bescheiden over 2021 op 25 
februari 2022 ten huize van de penningmeester gecontroleerd en 
alles keurig in orde bevonden. De penningmeester 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 Sjaak Frenken zijn bereid om nog een keer de 
kascontrole te doen en worden herbenoemd. 
René Crol is reglementair aftredend en in zijn plaats wordt 
benoemd René van den Heuvel. 
 
 
9. Bestuursverkiezing 
De penningmeester Daniëlle Reijnders is reglementair aftredend en 
heeft te kennen gegeven haar functie te willen neerleggen. Zij is 
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echter bereid om haar werkzaamheden voort te zetten tot een 
nieuwe penningmeester is gevonden. 
Henk Goettsch en Harry Vroomen hebben zich bereid verklaard als 
aspirant-lid tot het bestuur toe te treden. 
De vergadering is akkoord met deze benoemingen en bezegelt ze 
met een applaus. 
 
 
10. Wijziging Huishoudelijk Reglement 
Het Reglement is geactualiseerd op een aantal punten en is nu 
comform de WBTR. Het heeft ter inzage gelegen bij de secretaris 
en is rondgestuurd naar de werkgroepleden. Er zijn geen vragen of 
opmerkingen gekomen hierover. 
Het nieuwe Reglement wordt met 1 stem tegen aangenomen. 
 
Ton Janssen merkt nog op dat de uitvoering van de privacy-regels, 
m.n. het verstrekken van adresgegevens van leden en donateurs, 
nogal krampachtig gebeurt. 
 
 
11.Rondvraag 
Jos Hennekens meldt dat plannen voor de viering van het 50-jarig 
jubileum van de werkgroep Kruisen & Kapellen worden gemaakt. 
 
12. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en 
inbreng en sluit om 21.40 uur de vergadering en wijst op de 
gelegenheid om even na te praten in café Spech onder het genot 
van een consumptie aangeboden door het IVN. 
 
 
Notulist: Hans Hensgens 
(Op 29 mei 2022 is Hans overleden. Het IVN heeft hiermee een trouwe steun en 
toeverlaat verloren.) 
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2. Jubilarissen 2023 
 
Het is gebruikelijk om onze jubilarissen in het zonnetje te zetten in 
de ALV (Algemene Leden Vergadering). De jubilerende werkgroep 
leden zetten we tijdens de ALV in het zonnetje, de jubilerende 
donateur leden worden wel genoemd maar worden thuis bezocht, 
gefeliciteerd en een presentje aangeboden. Natuurlijk zijn ze ook 

van harte welkom op de ALV. 
 
In 2023 kennen we de volgende 
jubilarissen:  
40 jaar 
Dhr. Carlo Penners werkgroep lid.  
Carlo Penners zal voor de huldiging 
worden uitgenodigd in de ALV op 
donderdag 30 maart 2023. 
Donateurlid:  
Dhr. Bronneberg 
Dhr. van Kempen 
25 jaar 
Donateurlid:  
Dhr. Dohmen 
Dhr. Welzen 
 

 
3. Jaarvergadering Donderdag 30 maart 2023 
 
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. 
 

 
 

OPROEP N.A.V. punt 9: De penningmeester en voorzitter hebben 
aangegeven hun functies neer te willen leggen. Bent u, of kent u, 
een geschikt persoon die één van deze 2 rollen zou willen 
overnemen, neem dan contact op met de voorzitter Leon Heemels  
tel. 06-22 69 94 60.  
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4. De werkgroepen 
 
Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende werkgroepen 
en hun bezigheden. Hier treft u de actieve leden aan die elkaar 
gevonden hebben in het plannen, organiseren en uitvoeren van 
nieuwe en reguliere activiteiten.  
Voor aanvullende informatie vermelden we telkens de naam en 
contactgegevens van de coördinator van de werkgroep.  
Om eens kennis te maken met een werkgroep is het altijd mogelijk 
om een tijdje vrijblijvend mee te draaien, u zit nergens aan vast. 
Neem contact op met de genoemde coördinator om te bespreken 
wat uw interesses zijn en met welke activiteiten u eens mee wilt 
doen. 

 
 

4.1. Cursussen 
 
Deelnemers aan deze werkgroep verzorgen graag 
samen een stukje natuureducatie aan het publiek. 
Vanuit eigen ervaring en met hulp van mooie 
materialen van IVN zijn succesnummers cursussen 
als: ‘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 opleiding tot ‘Natuurgids’. De laatste eindigde met de 
diploma uitreiking in april 2022. De volgende zal naar verwachting 
starten in 2025. Daarnaast komt er ook weer een 
basisgidsenopleiding, gericht op 1 speciaal onderwerp of een 
speciaal gebied en wel vanuit het landelijke IVN. Voorbeeld: 
Klimaatgids en Landschapsgids.  
Er is een Bomencursus gepland in de 4 jaargetijden van 2023. 
Ieder kwartaal zal een theorie- en een praktijkles plaatsvinden. 
Doelgroep: niet IVN-leden met interesse voor de natuur en ook voor 
IVN-leden. De inschrijfmogelijkheid en nadere details, zullen 
beschikbaar komen via de websites van de afdelingen.  
 
Vindt u het leuk om cursussen mee te organiseren of erbij te 
ondersteunen, praat eens met Leon. 
 
Coördinator: Leon Heemels, 
Tel. 06-22699460; E-mail: leon.heemels@gmail.com  
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4.2. Flora & Fauna 

 
Bij onze natuur-inventarisatietochtjes of -excursies 
in het veld blijkt steeds, dat álle levende have de 
moeite van het bekijken waard is. We bekijken niet 
alleen zoogdieren maar ook mooie insecten, 
vreemdsoortige rupsen alsook de voorbijkomende 
vogels. Bovendien geeft het bestuderen van zowel 
flora als fauna de mogelijkheid om tijdens de 
binnen-activiteiten gedurende de wintermaanden, 

een groter arsenaal aan mini-lezingen, filmavonden en 
studieobjecten met elkaar te delen. Voorkennis is niet nodig want u 
leert elke keer wat bij. Vind u het leuk om deze leerzame activiteiten 
eens te ervaren, praat eens met Wim. 
 
Coördinator: Wim Castenmiller 
Tel. 046-4374800; E-mail: wim.castenmiller@online.nl 
 
4.3. Geologie 

 
Een werkgroep met veel kennis en kunde is de 
geologie werkgroep, die in 2022 al 25 jaar 
bestond en dat heeft gevierd.  
U kunt kennis maken met de geologische opbouw 
van ons Zuid-Limburgse terrassenlandschap via 
lezingen, practicum avonden en excursies in de 
regio maar geregeld ook over de grens.  
Net als bij de vorige werkgroep ook hier 
voornamelijk binnen-activiteiten in de 

wintermaanden, lezingen, practicum avonden en samen geologisch 
of natuurhistorisch interessante musea bezoeken. Excursies en 
uitstapjes naar groeves, grotten verkennen, of geologisch 
interessante landschappen vinden plaats vanaf het vroege voorjaar. 
U kunt ook hier gerust meedoen zonder enige voorkennis. 
 
Coördinator: Lei Nelissen 
Tel. 06-27444052; E-mail: lei.nelissen@home.nl 
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4.4. Jeugd  
 

Deze werkgroep heeft als hoofdthema 
natuureducatie en -beleving voor en door de 
jeugd van o.a. BSO, basisscholen, COA en 
Scouting. Activiteiten zijn voor een deel 
structureel zoals bijvoorbeeld met de 
basisschoolkinderen het Tiny Forest 
bestuderen. Dit is in 2021 aangeplant in 

Spaubeek achter de BMV en we bekijken de groei en bloei van 
deze biotoop samen met Kindcentrum Eigen-Wijs aldaar. Ook ad 
hoc-aanvragen voor educatief getinte activiteiten tijdens een 
kinderverjaardagsfeestje kunnen worden gehonoreerd. 
Voorbeelden van succesvolle activiteiten zijn: het Kabouter-pad, 
vogel-pad of een andere speurtocht, microscopie, nestkasten 
timmeren en schilderen en ophangen, 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. 
 
Coördinator: Martien van Wezel 
Tel. 046-44 34 275; E-mail: info@ivnspaubeek.nl  
 
4.5. Kruisen en Kapellen 

 
Deze werkgroep vierde in 2022 het 50-jarig 
jubileum. De leden houden zich bezig met de 
inventarisatie, het herstel en onderhoud van de 
wegkruisen en kleine kapellen in de gemeente 
Beek. Soms houdt de werkgroep zich ook bezig 
met de bemiddeling tussen gemeente, smeden en 
verzekeraars bij schade veroorzaakt door 
anderen. Veel wegkruizen hebben te lijden van 
verkeer dat de bocht te nauw neemt. Vooral 

interessant voor (technische) mensen die graag ‘twee 
rechterhanden’ uit de mouwen steken of mensen die willen 
meehelpen uit pure liefhebberij voor de instandhouding van het 
Limburgs cultureel erfgoed op onze levensweg. 
 
Coördinator: Jos Hennekens 
Tel. 046-4375840; E-mail: josien33@hotmail.com 
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4.6. Landschapsbeheer 

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

Pastorie, parochiebestuur of met Natuurmonumenten om bomen te 
planten, wandelpaden toegankelijk te houden of om de veiligheid 
van de wandelaar te helpen waarborgen. Wij zitten vaak ook in de 
(Japanse Duizend) knoop. Activiteiten vinden meestal plaats op de 
dinsdagmorgen. 
 
Coördinator: Wil Hornesch 
Tel. 046-4740579 / 06-22532064; E-mail: 
wilhornesch@hotmail.com 
 
 
4.7. ‘Maandagmorgen’  

 
Hier vindt de productie plaats van diverse soorten 
nestkastjes, zoals mezen-, uilen- en valkenkasten, 
maar ook van voedertafels en insectenhotels. 
Hiermee vullen we onze ‘Groene Winkel’ in het 
IVN-home. Ook bestellingen zijn mogelijk. Deze 
werkgroep verricht ook hand- en spandiensten 
voor bestuur en andere werkgroepen, o.a. 
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, de 
koffie is klaar!  
 
Coördinator: Jo van Loo 
Tel. 046-4424803; E-mail: jovanloo@home.nl 
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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 Natuur 

en Milieu Federatie NMF Limburg en Milieugroep Schinnen-
Spaubeek. Wilt u zich meer beleidsmatig met onze natuur 
bemoeien, dan is dit de werkgroep voor u! 
 
Coördinator: Martien van Wezel 
Tel. 046-44 34 275; E-mail: info@ivnspaubeek.nl 
 
 
4.9. Public Relations 
 

De werkgroep PR houdt zich bezig 
met de verspreiding van informatie 
over onze IVN-activiteiten en 
evenementen. Wij gebruiken hiervoor 
lokale en regionale bladen, maar ook 
online middelen zoals Facebook, de 
website www.ivnspaubeek.nl en 4 
keer per jaar de digitale nieuwsbrief 
‘Natuurpalet’. De Redactieraad 
bestaat uit 5 personen en is 
bereikbaar via het eigen adres: 
redactie@ivnspaubeek.nl 
Mensen die het leuk vinden om 
berichten of artikelen te schrijven, 
razende reporter willen zijn of 

huisfotograaf, zijn van harte welkom om ons team te versterken. 
Het hoofddoel is om meer deelnemers voor onze activiteiten te 
werven en zo meer leden van alle leeftijden voor onze bloeiende 
vereniging te bereiken. 
De PR-groep bestaat uit Petra Driessen, Ben Derks, Anya Smeets, 
Rob Koopmans en Leon Heemels. 
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Redactie Social media, ‘Natuurpalet’ en Jaarboekje: Petra Driessen 
en Leon Heemels. 
Tel. 0627834315 E-mail 
pdriessen7@gmail.com  
Redacteur papieren media Ben 
Derks 
Tel. 046-4749781; E-mail: 
b.derks@xs4all.nl 
Webmaster: Rob Koopmans. 
 
 
4.10. Vogels 

 
Inventarisatie (steen-/kerk-)uilenkasten in de regio. 
Dat betekent jaarlijks de 26 steenuilenkasten en 6 
kerkuilenkasten 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. 

Ook andere interessante vogels worden tijdens uitstapjes naar 
vindplaatsen met de (telescoop) kijker van dichtbij bekeken. 
 
Coördinator: Leon Heemels 
Tel. 06-22699460; E-mail leon.heemels@gmail.com 
 
 
4.11. Wandelingen en excursies 

 
Bij deze werkgroep gaat het om de organisatie van 
wandelingen en excursies. Het verschil? Bij 
excursies gaat het niet om de kilometers, maar om 
het educatieve praatje tijdens de excursie. Dat is 
dus anders bij de (dag-)wandelingen, die we lopen 
hetzij lokaal, in de Eifel of in de Ardennen. 
Daarnaast zijn er ook nog thematische 
wandelingen, zoals o.a. de Nacht van de Nacht, 
Vliegend hert, Vuurvliegjes, Kroetwusj, Fruitbomen 

en Vleermuizen.  
Op aanvraag bij het bestuur of via de secretaris op ons algemene 
aanmeldadres kunnen er ook in onze regio korter durende 
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wandelingen worden georganiseerd voor families, instellingen, 
bedrijven, 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 
 
 
5. Activiteiten uitgevoerd in 2022 
 
Trouwe lezers van ‘Natuurpalet’’, de gratis digitale nieuwsbrief van 
IVN Spau-Beek, hebben kunnen genieten van de verslagen van de 
activiteiten en evenementen van IVN Spau-Beek. Hieronder volgt 
een trots makende opsomming van activiteiten in het voorbije jaar 
2022.  
 
Dit waren allemaal gratis activiteiten georganiseerd door onze 
IVN-vrijwilligers: 
 
1. Informatieavond over Tiny Forest te Spaubeek in het WoZoCo 

2. IVN HOME zondagmiddag open 

3. Lezing Tiny en Tuiny Forest door Anya Smeets 

4. Plantdag Tiny Forest bij BMV Spaubeek 

5. Geologie excursie naar IJzeren Man Weert 

6. Lezing geneeskrachtige kruiden 

7. Zwerfvuil opruimen in Spaubeek met CNME 

8. Kruidenwandeling bij AZC helaas afgelast  

9. Rommelmarkt informatiestand Kelmond 
10. Met AZC COA Jeugd nestkastjes timmeren, het vogelpad en 

natuurcollages maken 

11. IVN Helden Werkgroep F&F op bezoek met wandeling 
12. Diploma-uitreiking nieuwe Natuurgidsen Westelijke Mijnstreek in het 

Maasland Centrum Elsloo 



20 

13. Stenen determineren in Groeve L’Ortye Elsloo  

14. Presentatie Geologie voor Campinggasten 

15. Met AZC COA Jeugd geschilderde nestkastjes ophangen 

16. Inventarisatie Flora bij Geleenbeek 

17. Vogelexcursie vanaf Station Spaubeek 

18. Dagwandeling Eifel 

19. Grote Grazers in Itteren 
20. Deelname BMV-feestweekend met Clinic Meten is Weten in de 

Tiny Forest 

21. Wandeling regio Schimmert 

22. Grote Schoonmaak IVN Natuurcentrum 

23. Werkgroepleden uitstapje Nonke Buusjke met partners 

24. Vuurvliegjeswandeling met als bonus vliegend hert 

25. Gastles in de Tiny Forest bij BMV 

26. Groot Vliegend Hert; waarnemingen 

27. Pieterpadje wandeling 

28. Campinggasten Botkoel Puth onze echte Geo-presentatie 

29. Inventarisatie Flora en Fauna bij Geleenbeek herhaling 

30. Kroetwusj wandeling vanaf Annakapel afgelast hittegolf 

31. Vleermuisexcursie met batdetector 

32. Fruitwandeling Genbroek-Kelmond ging helaas niet door 

33. Nacht van de Nacht met Galileo Sterrenwacht 

34. Opening Expositie Werkgroep Geologie in Elsmuseum 

35. Groepsbezoek aan Expositie Elsmuseum 

36. Dagwandeling naar Observant 

37. Paddenstoelenexcursie 

38. Lezing over K&K in en rondom Beek bij Heemkundevereniging 

39. Vitrines K&K in Beek 

40. Informatieborden bij Annakapel Werkgroep Kruisen en Kapellen 

41. Lezing Cultuur en Natuur Lex Vlieks jaarlijks  



21 

42. WINTER wandeling 

43. MaandagMorgen bestellingen en verkoop 
44. GigaGroen Presentaties Vogels op Basisscholen in Spaubeek, 

Kelmond en Sittard 

45. Bezoek van Buurtclub uit Nieuwstadt 

46. Bezoek van Schaatsclub uit Geleen. 

47. Aanplant van 25 fruitbomen b.g.v. de Nationale Boomfeestdag 

48. Filmavond met documentaire Voedselbossen 

49. Presentatie Klimaatverandering 
 
Plus, ons IVN HOME was geregeld open op zondagmiddag tussen 
14 en 16 uur; de werkgroep MaandagMorgen was eveneens weer 
open met verkoop vanuit Groene Winkel. 
 
 
6 Jaarprogramma IVN Spau-Beek 2023 
 
De tot nu toe bekende data in 2023 van lezingen, themazondagen, 
wandelingen en excursies zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
De data zijn altijd onder voorbehoud, raadpleeg vooraf altijd onze 
website www.ivnspaubeek.nl en onze Facebookpagina! Hier vindt u 
t.z.t. de aanvullende informatie omtrent tijd, plaats van vertrek en 
evt. de manier van aanmelden. 
 
 

Zondag 8 januari 
10:00 uur  

Presentatie; Geleenbeek/ Stammenderbos 
door Lei Nelissen 

Zondag 12 februari 
10:00 uur 

Presentatie; Paddenstoelen in de winter 
door Henk Henczyk van PSL 

Zondag 12 maart 
10:00 uur 

De fascinerende wereld van de bomen film 
door Monique Smulders  

Woensdag 12 April 
19:00 uur 

Kruidenexcursie 

Zondag 21 mei 
9:00 uur 

Dagwandeling  
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Zondag 11 juni  
10:00 uur 

Excursie Hortus Terwinselen 

Vrijdag 23 juni 
20:30 uur 

Vuurvliegjeswandeling 

Tussen 20 juni en 10 Juli 
21:30 uur 

Excursie Vliegend Hert 

Woensdag 19 juli 
18.30 uur 

Pieterpadje wandeling 

Zaterdag 12 augustus 
10:30 uur 

Kroetwusj wandeling 

Vrijdag 25 augustus 
20:30 uur 

Excursie Vleermuizen 

Zondag 17 september 
14:00 uur 

Fruitwandeling 

Zondag 8 oktober 
10:00 uur 

Paddenstoelenexcursie;  
Henk Henczyk 

Zaterdag 28 oktober 
19:30 uur 

Nacht van de Nacht 

Zondag 5 november 
9:00 uur 

Dag wandeling; Ardennen 

Zondag 12 november 
10:00 uur 

Presentatie/ lezing; Lex Vlieks 

Zondag 10 december 
10:00 uur 

Presentatie; natuur/cultuur 

Donderdag 28 december 
13:30 uur 

Winterwandeling 
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7. Lidmaatschap, contributie, Natuurgids 
 
De contributie in 2023 voor leden van vóór 01-01-
2021 wordt €12,50 per jaar als u aan de afdeling 
betaalt. Het abonnement van De Natuurgids via 
ons kost €17. Samen dus €29,50-. 
 
Nieuwe leden sinds 01-01-2021 betalen landelijk 
tenminste €25,- in 2023.  
 
Voor donateurs/ donateurleden verandert er niets. 

Daniëlle Reijnders  
Penningmeester 
 
Let op: Opzeggen van uw lidmaatschap dient vóór 1 november te 
gebeuren. Indien u dit te laat doet, moeten wij u in elk geval 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. 
 
 
8. Sponsoren 2022 
 
a. Er verandert niets in het sponsorbeleid van de Rabobank Zuid-
Limburg West met de Rabo ClubSupport actie. Leden van de 
Rabobank mogen elk jaar 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 € 615,77 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 alle 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. In 2022 hebben 
we echter niets gevraagd. 
c. Van de gemeente Beek kregen we, zoals elke vereniging, hulp, 
advies, scholing en ook subsidie, in 2022 iets anders dan voorheen. 
In 2022 en volgende jaren gelden nieuwe regelingen en krijgen we 
als erkende en gewaardeerde culturele instelling ongespecificeerd 
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en forfaitair tenminste €1500,-, los van extra geld voor een 
eventueel goed idee onder bepaalde voorwaarden. Een deel 
reserveren we voor de Kruisen, die we op onze weg vinden. 
Ook hebben we een sponsorbedrag ontvangen voor de aanplant 
van de 25 fruitbomen b.g.v. de Nationale boomfeestdag. 
. 
Beste Sponsoren: SUPER BEDANKT voor jullie onmisbare 
bijdrage aan onze vereniging! 
 
 
9. Van de Bestuurstafel 
 
9a. Bestuurssamenstelling 
We zijn een zelfstandige en rechtspersoonlijkheid bezittende ideële 
vereniging, maar zoals de naam: ‘afdeling’ al wel doet vermoeden, 
behorend tot een grote landelijke instelling met ongeveer 150 
betaalde krachten en 28.000 vrijwilligers in 162 afdelingen. 
Zie daartoe www.ivn.nl 
 
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, als aspirant 
bestuurslid, 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: 
Wim Castenmiller: Kelmonderstr. 33, 6191 RD Beek; 046-4374800 
Ben Derks: Hovenweide 18, 6166 KC Geleen; 046-4749781 
Petra Driessen: Dorpstraat 107, 6176 AB Spaubeek; 06-27834315  
Lei Nelissen: Dorpstraat 64, 6176 AD Spaubeek; 06-27444052 
 
9b. Bestuursbesluiten 
Het Huishoudelijk Reglement kan altijd ingezien worden bij onze 
secretaris en op onze website. Dat geldt ook voor de 
Bestuursbesluiten en de Statuten. 
In de Bestuursbesluiten zijn de diverse kleinere ‘spelregels’ binnen 
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onze vereniging vastgelegd zoals: ‘Privacy’, ‘Gedragscode en 
Omgangsregels’, ‘Werkafspraken’, ‘Lief en Leed’, ‘Vergoedingen’, 
‘Kruisen & Kapellen’ en 'Rooster van Aftreden' 
 
Wij voldoen volledig en volwaardig aan de AVG en de WBTR, de 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, geldend vanaf 1 juli 
2021. 
Met eventuele vragen of klachten kunt u terecht bij onze 
vertrouwenscontactpersoon/ voorzitter Leon Heemels of de 
vertrouwenspersoon/ voorzitter van een van de afdelingen uit de 
Regio Westelijke Mijnstreek. 
 
 
10. Gedicht 
Door John Goossen te Geleen:  
Vink (Fringilla coelebs) in memoriam. 
 

Liefde maakt blind 
Zei de vogel en vergat toen ook te kijken 

Hij kende zijn vriendinnetje pas 
Vloog met haar op de golven van de wind 

Vol emotie met een rotvaart tegen glas 
En toen lagen er ineens twee lijken. 

 
Elkaar ontmoeten ergens in de goot 

Daar ook de liefde te verklaren 
Blind geworden voor mogelijke gevaren 

En zo de ander te volgen in de dood 
Kijk 

Dat noem ik nou onvoorwaarde-lijk 
We moeten, hoe naar het ook mag klinken 
Weer twee vogel-levens af gaan vinken. 

 
  

  

 

 

Foto: Paul de Wit 
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Met dank aan Drukkerij Econoom BV te Beek (L) 
 

38e jaargang december 2022 
 
 
 


