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Beste natuurvrienden,
U ontvangt een extra Eyser Natuur Koeriertje, omdat we voor u twee belangrijke berichten
hebben.
1.

Open Dagen IVN-Eys op 17 en 18 juni: “Kom (weer) eens kijken bij IVN-Eys!”

Als nieuw bestuur willen we graag de IVN-afdeling Eys opnieuw onder de aandacht van de
mensen brengen. Enerzijds zijn we op zoek naar nieuwe donateurs en actieve leden, waarbij
we zeker ook aan de jeugd en hun ouders denken.
Anderzijds willen we ook graag onze eigen trouwe leden de gelegenheid bieden om elkaar te
ontmoeten in en om het gebouw, om samen de natuur én de gezelligheid op te zoeken.
We hebben daarom, dankzij de medewerking van een aantal actieve leden, een gevarieerd
programma gemaakt, dat we u vol trots presenteren. Binnenkort zal dit ook als persbericht in
de plaatselijke en regionale bladen verschijnen.

Programma Open Dagen:
Vrijdagmiddag 17 juni: 14.30 - 15.30 uur. “Geschiedenis van de Boerenberg”
wordt door Wiel Wenders verteld in ons gebouw op de Boerenberg. Wiel weet enorm veel
van de geschiedenis van Eys en hij praat op zijn eigen, gezellige wijze een aantal
wetenswaardigheden en anekdotes van de Boerenberg en omgeving aan elkaar.
Vrijdagmiddag 17 juni: 15.30 - 17.00 uur. Open huis.
Vaak langs het gebouw gewandeld en altijd al eens binnen willen kijken? Ooit jeugdlid
geweest en willen zien dat de sfeer van vroeger er nog steeds hangt? U bent welkom om een
kijkje te komen nemen. Bestuur en leden staan klaar om u informatie te geven over de
IVN-afdeling Eys.
Vrijdagavond 17 juni: 19.00 - 21.00 uur. Plantenwandeling naar de kalkgraslanden.
We wandelen onder leiding van leden van de plantenwerkgroep via de Piepert naar de
kalkgrashellingen.U leert de typische planten van dit gebied herkennen, maar vooral genieten
van de bloemenpracht in dit jaargetijde. Vertrek 19.00 uur bij de parkeerplaats achter de kerk
aan de doorgaande weg (Mesweg) in Eys.
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Zaterdag 18 juni: 8.30 - 10.30 uur. Luisteren naar vogelgeluiden.
Leden van de vogelwerkgroep nemen u mee de natuur in om vogels te ontdekken. Ook al zien
we ze niet altijd als de bladeren aan de bomen zijn, hun zang verraadt hun aanwezigheid en
zo worden ze uw vertrouwde vrienden op uw wandelingen.
We vertellen u tijdens de wandeling ook over de activiteiten van onze vogelwerkgroep, zoals
de jaarlijkse nestkastcontroles. Vertrek bij het H. Hartbeeld aan de doorgaande weg in Eys,
Mr. Dr. Froweinweg/Kromhagerweg.
Zaterdag 18 juni: 11.00 - 13.00 uur.
Wat leeft er in en om het water?
Spetterende excursie voor de jeugd van 6-12 jaar. Leden van de jeugdwerkgroep gaan met de
kinderen op ontdekking naar de beek en poel om te ontdekken wat daar leeft. Emmertjes en
schepnetjes mee. Vertrek om 11.00 uur vanaf de parkeerplaats hoek NachtegaalstraatLijsterstraat, (bij de basisschool)
Zaterdag 18 juni: 11.15 - 12.30 uur.
Natuurbelevingstocht.
Kabouterpad voor kleuters van 4-6 jaar, in de omgeving van het gebouw, waarbij de
natuurbeleving centraal staat. Kijken, ruiken, proeven, voelen en luisteren met onze
jeugdgidsen naar al het moois uit moeder natuur. Start om 11.15 uur bij het IVN-gebouw.
Zaterdag 18 juni: 12.30 - 14.30 uur.
Openlucht-lunch.
Lunch bij het IVN-gebouw. Samen lekker eten, intussen kennismaken en/of bijkletsen en
ervaringen uitwisselen. Dit kan als afsluiting van de jeugdactiviteit, maar ook als losse
activiteit voor leden en niet-leden. Iedereen is welkom. Bij slecht weer gaan we naar binnen.
Goed om te weten:
Voor een aantal activiteiten is een maximum aantal deelnemers gesteld. Meldt u dus snel aan.
Deelname aan de lezing en/of excursies is gratis voor leden en (klein-) kinderen van leden.
Ook gratis voor deelnemers, die bij aanmelding besluiten om donateur, jeugdlid of lid te
worden. Van de andere deelnemers wordt een bijdrage van €2 ,- per activiteit gevraagd.
Voor de lunch is de bijdrage € 3,- voor leden en kinderen van 4-12 jaar; €6,- voor niet-leden.
Bij de waterexcursie is voor kinderen onder de 9 jaar een volwassen begeleider verplicht.
Het IVN-gebouw is te bereiken via een voetpad vanaf de parkeerplaats langs de doorgaande
weg, achter de kerk (Mesweg).
Bezoek ook onze website: www.ivneys.nl
Informatie en aanmelden (tot 15 juni): liefst per mail c.h.m.kerremans@ziggo.nl of
telefonisch 043-4506270; u kunt ook een inschrijfformulier downloaden via de website.
Wij hopen u op een van de activiteiten te verwelkomen!

2.

De RABO-CLUBACTIE: “ Rabobank Clubkas Campagne “

Ieder jaar geeft de Rabobank in Zuid-Limburg aan verenigingen de gelegenheid een extra
bedrag voor de kas te verdienen. In de afgelopen jaren gebeurde dat door deelname van
bestuursleden aan een speciale ledendag. Ook het bestuur van IVN - Eys nam daaraan deel en
dat leverde dan een bedrag van ongeveer € 100,00 op, een welkome donatie.
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Maar vanaf dit jaar gaat het anders en organiseert de Rabobank de zogenaamde
“Rabobank Clubkas Campagne”.
Deze houdt in dat verenigingen zich moeten inschrijven en dat mensen, die klant zijn bij de
Rabobank, mogen stemmen op hun favoriete vereniging. Hoe meer stemmen een vereniging
krijgt, hoe groter het bedrag van de donatie. In totaal is voor alle verenigingen samen,
650 in totaal, een bedrag van € 100.000 beschikbaar.
Voor kleine verenigingen, zoals IVN - Eys, is dit een nadelige ontwikkeling.
Naar verwachting zullen immers de grote verenigingen, met veel leden en veel aanhang, veel
stemmen verwerven en daarmee het beschikbare bedrag grotendeels incasseren.
Ondanks de mindere vooruitzichten hebben we besloten mee te doen en hebben we IVN - Eys
als vereniging aangemeld. Het is nu aan jullie om ons aan stemmen te helpen.
Hoe doen we dat?
Op de eerste plaats natuurlijk aan onze leden, die klant zijn bij de Rabobank, het verzoek om
minimaal 2 stemmen te geven aan IVN - Eys.
Daarnaast aan alle leden het verzoek om familie, vrienden en bekenden, die klant zijn bij de
Rabo, te enthousiasmeren om hun stemmen te geven aan IVN - Eys.
En verder…
Rabobank Centraal Zuid-Limburg zal in haar ledenmagazine “Dichterbij” aandacht aan de
Rabobank Clubkas Campagne besteden.
In de zomereditie van “Dichterbij” ontvangen de klanten van de Rabobank een stemcode.
Daarna krijgen zij aan het begin van de stemperiode (3 juni 2016) van de bank een oproep om
hun stem uit te brengen op hun favoriete verenigingen.
Het uitbrengen van de stemmen kan uitsluitend via de verstrekte stemcode, via internet.
Er wordt één code per adres verstrekt. Met deze code kunnen 5 stemmen worden uitgebracht,
waarvan maximaal 2 op dezelfde vereniging.
Let op: de stemperiode is van 3 t/m 30 juni 2016.
Medio juli 2016 zal de uitslag bekend worden.
Met dank voor de moeite en vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Karel Brinkmann
penningmeester IVN – afdeling Eys

Het volgende Eyser Natuur Koeriertje verschijnt in juli. Daarin zal het programma voor het
najaar worden vermeld.
U kunt ook zelf berichten inzenden via: secretariaat@ivneys.nl

We wensen u een mooi voorjaar en een zonnige zomer toe. Geniet van de natuur, die nu op
zijn mooist is.!

Gerard Nabben
secretaris IVN – afdeling Eys
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