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Beste natuurvrienden,

De nieuwe versie van ons Eyser Natuur Koeriertje, een echte zomereditie, ligt voor u.
“Heel Nederland” geniet op dit ogenblik van een echte zomervakantie. De nodige weerrecords
worden verbroken. Sommigen denken misschien liever aan de wintertijd……………..!
Hoe dan ook, we moeten het er mee doen!
Hopelijk is het toch voor iedereen een mooie periode om stevig bij te tanken en de accu weer
op te laden.
Mogelijk kan deze editie van het Eyser Natuur Koeriertje hier een bijdrage aan leveren.
De redactie wenst u in ieder geval veel leesplezier.
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WIST U DAT………………………………….
- de Nieuwjaarswandeling op 14 januari 2018 zeer veel enthousiaste wandelaars telde.
- zij allemaal genoten van een mooie wandeling en van de “traditionele wafel en de glühwein”.
- wij, de pauzeplek van deze wandeling “Dalauro bed & breakfast” te Eyserheide bedanken
voor hun gastvrijheid.
- op maandag 26 maart 2018 de jaarvergadering gehouden werd in het IVN-gebouw.
- er 34 leden aanwezig waren!
- we de afwezigen ook dit jaar gemist hebben.
- verschillende vrijwilligers weer de nodige tijd en energie gestoken hebben in de verzorging
van ons IVN-gebouw.
- het IVN-gebouw en de omgeving er daardoor “netjes bij ligt”.
- zij de trappen ook voorzien hebben van nieuwe split.
- de trappen nu ook weer beter en veiliger te belopen zijn.
- wij hen daar allemaal zeer dankbaar voor zijn.
- we ook dit jaar weer enkele jubilarissen mochten huldigen.
- niet alle jubilarissen aanwezig konden zijn.
- zij allemaal een bijen / vlinderkastje met zoekkaart als
presentje ontvangen hebben.
- de aanwezigen, onder het genot van een drankje, nog gezellig nababbelden.
- de leerlingen van de basisschool dit voorjaar o.l.v. enkele IVN-vrijwilligers naar waterdiertjes
in de vijver van kasteel Goedenraad hebben gespeurd.
- dat veel bijzondere ontdekkingen en avontuurlijke momenten opgeleverd heeft.
- iedereen daar van genoten heeft.
- de plantenwerkgroep in het voorjaar weer gestart is met hun 2-wekelijkse excursies.
- zij momenteel een moeilijke periode doormaken, nu hun coördinator wegens ziekte verstek moet
laten gaan.
- zij hopelijk toch weer veel moois gezien hebben op de plekken, die ze bezocht hebben.
- er op 12 mei 2018 enkele enthousiaste gasten mee liepen met de nestkastcontroles in het
kader van de Nationale Vogelweek.
- een reactie van de deelnemers in deze editie van het ENK te lezen is.
- het broedseizoen van de meeste vogels er nu weer op zit.
- de vogelwerkgroep deze drukke periode van controles met een tevreden gevoel en op de
traditionele met koffie en “homemade-vlaai” heeft afgesloten.
- de vogelwerkgroep tijdens deze seizoensafsluiting afscheid heeft genomen van de
werkgroepiconen Wout en An.
- zij tijdens deze bijeenkomst door de werkgroepleden in het zonnetje werden gezet.
- de dit jaar georganiseerde wandelingen zich mochten verheugen op een grote belangstelling
van wandelaars.
- de wandel-excursiegroep van Bocholtz-Simpelveld en Eys dit heel erg waardeert.
- onze afdeling dit jaar op 23-09-2018 de Sterwandeling organiseert.
- de wegkruisen in de omgeving van Eys het thema van deze wandeling zijn.
- u zich voor deelname moet aanmelden ( zie nr. 8 ).
- de jeugdgroep o.l.v. Bram Jacobs weer enkele interessante bijeenkomsten heeft gehad.
- de Slootjesdag op 09-06-2018 weer een spetterend feest was voor de deelnemende kinderen.
- de Rabobank Clubkas Campagne de penningmeester dit jaar ook weer verraste met een mooi
bedrag.
- het bestuur iedereen bedankt, die op de IVN – afdeling Eys gestemd heeft.
- onze afdeling een aantal nieuwe IVN-leden telt.
- we daar heel blij mee zijn en hen hartelijk welkom heten binnen onze afdeling.
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- er dit najaar weer verschillende interessante activiteiten door onze afdeling georganiseerd
worden.
- wij afscheid hebben genomen van onze oude website en “haar webmaster”.
- wij haar dank zeggen voor het vele verrichte werk.
- onze afdeling nu over een nieuwe website en een nieuwe webmaster beschikt.
- wij haar veel succes wensen met deze activiteiten.
- u op de website terecht kunt voor alle benodigde informatie ( www.ivn.nl/afdeling/ivn-eys ).
- u op deze site ook via “leuke links” de plantenwereld kunt leren ontdekken.
- u in de “Beleefweek 2018” (van 14 t/m 23 september) dit jaar weer van allerlei
natuuractiviteiten kunt genieten.
- de IVN ledendag 2018 gehouden wordt op zaterdag 06-10-2018 in Nijmegen.
- geïnteresseerden zich hiervoor moeten aanmelden vóór 20-09-2018.
- alle informatie m.b.t. deze ledendag te vinden is via www.ivn.nl/ledendag .
- wij hopen dat u allemaal van een zonnige vakantie met veel mooie natuurervaringen mag
genieten of genoten heeft.
- de sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor Koeriertje nr. 30 01 december 2018 is?
- wij u veel leesplezier met dit Koeriertje wensen.

“Slootjesdag Eys”

“onze splitwerkers”

“onze splitwerkers”
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1.

Wijziging statuten en huishoudelijk reglement.

Bij de oprichting van IVN Eys op 12 december 1973 zijn voor het eerst de statuten van onze
vereniging vastgesteld.
Na 20 jaar, op 13 april 1993, zijn de statuten gewijzigd en deze statuten gelden nog steeds.
Het landelijk bestuur van IVN heeft in 2017 de statuten van IVN Nederland gewijzigd en
heeft de afdelingen geadviseerd om dit eveneens te doen aan de hand van een door het
landelijk bestuur ontworpen model.
Als bestuur hebben we deze modelstatuten vergeleken met onze huidige, 25 jaar oude,
statuten en vastgesteld dat de door het landelijk bestuur voorgestelde wijzigingen een
verbetering zijn.
De wijzigingen betreffen aanpassing aan de nieuwe organisatievorm van IVN Nederland en
modernisering; denk daarbij bijvoorbeeld aan de invloed van digitalisering op (wettelijke)
eisen die aan communicatie en het bewaren van documenten worden gesteld.
We hebben besloten om het advies van het landelijk bestuur te volgen en onze statuten aan te
passen.
Tegelijk met de wijziging van de statuten zullen we het huishoudelijk reglement aanpassen,
opdat beide documenten op elkaar aansluiten.
De aanpassing van statuten is gebonden aan strakke regels, die in artikel 18 van de huidige
statuten zijn vermeld:
 Er moet een ledenvergadering worden gehouden waarin de statutenwijziging is
geagendeerd.
 In deze ledenvergadering moet twee derde deel van het aantal (landelijke) leden
aanwezig zijn.
 Van deze leden moet de meerderheid voor de wijziging stemmen.
Wordt de vereiste opkomst niet gehaald dan moet er opnieuw een ledenvergadering worden
gehouden; in deze vergadering is een gewone meerderheid voldoende voor wijziging.
Wij nemen aan dat er twee vergaderingen nodig zijn voor de statutenwijziging.
We zullen deze twee vergaderingen houden op 29 oktober 2018 en op 15 november 2018,
voorafgaand aan enkele interessante lezingen op deze dagen (zie hiervoor elders in de ENK).
De aanpassing van het huishoudelijk reglement kunnen we in deze vergaderingen met een
gewone meerderheid besluiten.
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2 . Rabobank Clubkas Campagne.

SUPER!!!
“ Bedankt allemaal voor het uitbrengen van uw stem op onze afdeling! ”

3.

Wout Houbraken stopt als mentor en excursieleider van de Vogelwerkgroep.

Wout Houbraken is jarenlang hét gezicht geweest van de Vogelwerkgroep van IVN Eys.
In het verleden heeft hij een groot aantal vogelcursussen gegeven voor leden en niet-leden.
Met zijn degelijke stapsgewijze aanpak tijdens de cursusavonden en de mooie bijbehorende
excursies heeft hij heel veel mensen de basis én het plezier voor het “vogelaarschap”
bijgebracht.
Daarnaast heeft hij meer dan 35 jaar de nestkastcontroles rondom Eys gedaan. Hierbij werden
dan niet alleen de eitjes geteld, maar ook goed geluisterd en gekeken naar andere zaken,
zowel naar bijzondere vogels als naar mooie bloemen of sporen van reeën. Het waren echte
natuurbelevenissen!
In de winterperioden organiseerde hij vele excursies naar speciale vogelgebieden. Het
Hageven -liefst mét blauwborst- en het meerdaagse bezoek aan Texel vormden daarbij wel
bijzondere hoogtepunten.
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De laatste jaren gaf hij geen cursussen meer, maar hij bleef een rasechte IVN’er, gericht op
natuureducatie. Nieuwe leden nam hij onder zijn hoede en hij kon hen met eindeloos geduld
leren luisteren naar het geluid van een roodborst of een fitis. Hij was ook oprecht verheugd als
dat lukte. Zelf had en heeft hij nog steeds een fabelachtig gehoor en zicht, waarmee hij heel
snel zeldzame vogels kan waarnemen. Je moest steeds zorgen bij hem in de buurt te blijven!
Maar ook niet onbelangrijk: Wout is een echt gezelligheidsmens, een pauze op een mooie
plek en een “Skuumkoppe” tijdens het evalueren van de dag zorgden voor een geweldige
sfeer binnen de vogelwerkgroep.
Wout heeft er door zijn deskundige en prettige aanpak mede voor gezorgd dat de
vogelwerkgroep steeds groter werd.
Maar na zoveel jaren wil hij nu een stapje terug doen, hij vindt dat de groep inmiddels sterk
genoeg is om op eigen benen te staan. En ooit zal het ook wel moeten…..
Het voelt wel vreemd, we voelen ons nog heel onwennig, als pas uitgevlogen vogeltjes, maar
we hebben begrip voor zijn stap. Gelukkig heeft hij toegezegd af en toe nog eens mee te gaan.
Op 9 juni, de slotdag van de nestkastcontroles heeft de vogelwerkgroep al informeel afscheid
genomen en hem een mooie aquarel als cadeau aangeboden.
Het bestuur zal hem op de jaarvergadering nog extra in het zonnetje zetten.
Wout, ontzettend bedankt voor jouw bijdrage aan IVN Eys!
Ook An, die hem steeds vergezelde en extra vroeg opstond om voor ons koffie met koekjes te
verzorgen, heel hartelijk bedankt.
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4.

VWG nieuws en de Nationale vogelweek 2018

De VWG heeft ook dit voorjaar weer de 72 kleine nestkasten wekelijks van begin april tot
begin juni in het Eyserbos, Waterwingebied en het Froweinbos gecontroleerd en de
broedstadia nauwkeurig bijgehouden.
Er zijn in totaal 149 koolmeesjes, 110 pimpelmeesjes en 7 boomklevertjes uitgevlogen.
De resultaten worden digitaal doorgestuurd naar het SOVON.
De steenuilen hebben alleen gebroed in de grote kast bij de fam. Hamers in Eys met als
resultaat 4 uitgevlogen jongen.
De kerkuilen hebben 7 jongen grootgebracht in resp. de kast in de kerk van Wahlwiller
(3 jongen) en de kast in de schuur bij de fam. Hupperichs in Cartils (4 jongen).
Wout en An Houbraken, de nestoren van de VWG, hebben aangegeven na dit jaar te stoppen
met de activiteiten van de VWG i.v.m. hun leeftijd.
Samen zijn ze vanaf 1982 actief bij de VWG en hun kennis van vogels en hun zang en niet te
vergeten de kennis van de flora hebben ze met veel liefde en enthousiasme telkens weer
“mondjesmaat” doorgeven aan de medeleden van de VWG. IVN staat immers voor
educatie!!!
De vogelexcursies in de wintermaanden en vroege voorjaar werden door Wout perfect
gepland en georganiseerd.
Zaterdagmorgen 9 juni, na de laatste nestkastcontrole, is
traditioneel de intensieve nestkastcontrole periode
afgesloten met een heerlijke aangeklede koffie
(eigengebakken vlaai) in de mooie tuin van Andrea
Senden.
De bijna voltallige VWG was aanwezig, niet alleen
vanwege de ……. …., maar ook mede om Wout en An te
danken voor hun geweldige inzet voor de VWG.
Ze werden dan ook letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet.

Als blijvende herinnering aan de VWG werd hun een aquarel aangeboden.
An en Wout waren zichtbaar onder de indruk van alles en dankten iedereen voor de fijne en
gezellige jaren met de VWG.
Huub Roeselers heeft in het Eyserbos een hele nestkastcontrole gefilmd en op dvd gezet.
Deze dvd is ook als verrassing op een later moment aan hun beide aangeboden in de pauze
van een wandeling bij Wiel Maas in Nuth.
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Op zaterdag 12 mei heeft de VWG deelgenomen aan de Nationale Vogelweek, georganiseerd
door het SOVON en Vogelbescherming Nederland.
Er hebben zich het max. aantal van 8 personen aangemeld, helaas waren er maar 6 personen
aanwezig.
Onderstaand een verslag van één van de deelnemers en een reactie van een andere deelnemer.
Verslag van een excursie tijdens de Nationale Vogelweek op za. 12 mei
Als we zaterdag 12 mei om iets voor negenen de auto tegenover Slagerij Bormans
parkeren wordt er al gezellig gekletst door de wachtende vrijwilligers van de vogelwerkgroep
van het IVN Eys en de acht mensen die zich opgegeven hebben voor de nestkastcontrole. Toen
we de aankondiging van deze excursie tijdens de nationale vogelweek lazen, waren we
onmiddellijk enthousiast. We ( Edith en Hans) zouden dat weekeinde in Zuid Limburg zijn en
wanneer krijg je de kans om met kenners mee te kijken hoever de vogels zijn met het
uitbroeden van hun eitjes?
Nadat Wim Kemperink, de coördinator van de VWG, hun inzet bij het volgen van de
resultaten in de nestkastjes heeft geïntroduceerd deelt hij de groepen in en gaan we op weg.
In ons geval is dat samen met Truus en Bram Luyt en de drie gidsen, Andrea, Wim en Bruno,
richting het kasteel Goedenraad waar we met speciale toestemming voor het IVN vandaag
dwars door mogen steken naar het Froweinbos. We luisteren naar de geschiedenis van het
landgoed, de boerderij, Frowein, de vroegere eigenaar die zelfs in het bos is begraven en
vinden er de ladder die we deze ochtend zo‟n zevenentwintig keer op en af zullen gaan. Wat is
het bijzonder op deze stralende dag over het erf te lopen achter de onvermoeibare Bruno
langs de heldere Eyserbeek nieuwsgierig gadegeslagen door de Limousine koeien met hun
kalfjes.
We komen bij de eerste boom met nestkastje en volgen nog onwennig
het voorbeeld van onze gidsen: de ladder op, het dakje van het kastje
tillen en naar binnen turen. Soms wordt er gesteggeld over het
precieze aantal eitjes dat er ligt of nog moeilijker jonge meesjes, soms
pimpel- meestal kool- dat we aantreffen, want het moet wel kloppen.
Een enkele keer vliegt het vogeltje vanzelf van het nestje als het dakje
eraf gaat en als dat niet gebeurt, wordt het in beweging gebracht door
het kastje even op te tillen. „Misschien worden ze zeeziek,‟ oppert
Andrea. We zien tot wel negen eitjes, één keer een enkel ei, vogeltjes
die net een dag uit zijn en kuikentjes waarbij er al flink wat veren op
de vleugels zitten. Af en toe komt er een stokje aan te pas om goed te
kunnen tellen. Wat een prachtig beeld in sommige
kastjes, die levensdrift met opengesperde snaveltjes. Aan
de hand van een kaart met foto‟s van de verschillende
stadia in de ontwikkeling wordt vastgesteld hoe oud ze
zijn en dat wordt nauwkeurig genoteerd. Daarvoor is
soms nodig dat de gidsen achter elkaar de ladder opgaan
om te checken of de vorige het wel goed gezien heeft. En
als ze het eens zijn en de resultaten genoteerd, gaat het
met de ladder naar de volgende boom.
In één geval vreesde Wim na een blik in het kastje
een mislukt broedsel, even met de achterkant van de hand voelen, en ja, de eitjes waren koud.
Het kastje werd omlaaggehaald en leeggeschud waarbij nog een dood vogeltje meekwam.
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Ook dat niet alles lukt is de natuur maar we leerden dat het best mogelijk is dat bij een
volgend bezoek alweer een nieuw nestje aangetroffen wordt. Het kost de vogeltjes nauwelijks
een dag om dat voor elkaar te krijgen.
We maken het hele rondje langs de 27 kastjes, kletsen gezellig met elkaar, Andrea
wijst waar ze een zwartkop, winterkoninkje of zelfs een vuurgoudhaantje hoort of
guldenboterbloem, daslook, gele dovenetel of onze lievevrouwebedstro ziet staan, bezoeken en
passant het graf van Frowein prachtig tussen de Rododendrons gelegen, stoppen om op het
bankje, geschonken door het Limburgs Landschap, van het uitzicht over het Limburgse land
te genieten en dankbaar het door Wim meegebrachte water te drinken, lopen over de
omgewoelde aarde bij de dassenburcht en zijn na ruim drie uur weer terug bij de hoeve. We
hebben genoten, veel opgestoken, niet in het minst hoe toegewijd, bevlogen en onvermoeibaar
de vrijwilligers van de vogelwerkgroep zijn die dit gedurende het hele broedseizoen
volhouden. Dank Wim, Bruno en Andrea voor dit mooie werk, het delen van jullie kennis en
fijne gastvrijheid.
Edith Boekraad, Warmond, 15 mei 2018
Beter laat dan nooit: nog bedankt voor het uitgebreide verslag! Als één van jullie
gasten heb ik erg genoten van de nestkastcontrole-wandeling op 12 mei. Ik heb
als 'groentje' op dit gebied veel opgestoken.
Met vriendelijke groet,
Ite Volbeda
Namens de VWG,
Wim Kemperink
Coördinator

5.

Schoolactiviteiten.

Ook dit voorjaar hebben de vrijwilligers van IVN Eys de hoogste groepen van de basisschool
Eys weer mee naar buiten genomen.
Wij hadden van de bewoners van kasteel Goedenraad (de familie de Win) toestemming
gekregen om in de kasteelvijver te zoeken naar waterbeestjes. Gelukkig was het beide keren
prachtig weer.
Op 8 mei gingen de groepen 5 en 6 met hun emmertjes en netten op stap. Aanvankelijk leek er
niet veel te vinden, maar later ontdekten ze honderden kikkervisjes en nog wat andere diertjes.
We konden ze daardoor ook vertellen over de paddentrek en het belang van de
paddenschermen en tunnels.

9

Eén emmer bleef in de vijver achter en dat was voor groep 7 en 8 een uitdaging een week
later! Met steeds grotere takken werd fanatiek naar de emmer gevist, tot ze helaas naar school
terug moesten en de emmer een week later na de nestkastcontroles alsnog gered werd.
Maar nog leuker was het, dat er deze keer veel meer en verschillende soorten waterdiertjes
gevonden werden. Aan de hand van zoekkaartjes werden de namen erbij gezocht. Het was
voor de vrijwilligers geweldig om te ervaren hoe enthousiast de leerlingen mee deden!

De coördinator van de scholenwerkgroep, Wim Kemperink, zit inmiddels al een tijdje te
broeden op een nieuw idee voor het najaar. Hij gaat zeker een ei uit zijn hoge hoed toveren!
6.

Wandeling Hohntal.

Op 24 april jl. werd aan de leden van IVN Eys een mooie excursie aangeboden door Jan
Nillesen. Dit als dank voor het vele werk dat door een aantal vrijwilligers van IVN Eys
verricht was op de natuurwerkdag.

“zinkviooltje”

“eenbes“

“schubwortel”

Jan nam ons eerst mee naar een uitzichtpunt in Kelmis, waar hij ons wat vertelde over de
zinkwinning in het verleden. Daarna dacht Jan ons in een straf tempo door het Hohntal te
kunnen leiden. Maar er waren zoveel mooie en bijzondere planten te zien dat dat niet lukte!
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Er werd veelvuldig stil gestaan en gefotografeerd, waardoor het allemaal wat langer duurde,
maar we wel heel tevreden naar huis terug keerden. Een mooie ochtend!

7.

Een wandelverslag van een enthousiaste wandelaar.

Nieuwjaarswandeling zondag 14-01-2018. Opening van wandeljaar 2018. ( 48 deelnemers)
Verslag gemaakt door deelnemer aan Nieuwjaarswandeling.
“ Huu is dur Himmel neet gries, mêr blauw. Ut zunke is weer dao”. Dus schoenen aan, jas aan
en gaan.
Naar Eys, voor een georganiseerde wandeltocht. Met bijna vijftig anderen een paar uurtjes
bewegen en gezellig bijkletsen.
Vroege sneeuwklokjes zijn de eerste eyecatcher van de natuur langs de rode route. Kasteel
Goedenraad uit 1777 is een volgende blikvanger. Authentiek en stijlvol vond ook de directeur
van de Staatsmijnen, toen hij hier ging wonen op deze perfecte plek.
In eigen tempo verder omhoog. Het peloton vertoont gaten, maar Gerard geeft iedereen de
kans om weer op adem te komen. Slingerend bereiken we de molen van Vrouwenheide,
gebouwd met Kunrader kalksteen. Net zoals vroeger op dit markante toppunt de Oermaas
kantelde van Oostmaas naar Westmaas.
Maar wij leven nu en lopen richting Eyserheide tegen de zon inkijkend. Ons wacht een glas
glühwijn en wat wafels bij een knus samenzijn.
De slotkilometers gaan via een holle weg naar het dal in visvorm. Daar mogen we wild
spotten. Een ree met zo’n wit “vötje” en een buizerd op een paal. Neergestreken uit het hoge
noorden. Mijn middag kan niet meer stuk, na al die mooie momenten. Vooral dat glooiende
landschap zorgt voor inspiratie.
Ik vind het leuk om gewone dingen te doen met mensen die bij mij passen. Samen eropuit is
een super start van het nieuwe jaar, zeker na een veilige landing.
“Tsjuus allenej. Hoi – je. Tot weer een keer! “

Een foto-impressie van de Nieuwjaarswandeling:
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8.

De Sterwandeling.

Op zondag 23 september, ongeveer tussen 11.30 en 16.00 uur ontvangt IVN Eys alle
afdelingen van de regio Maas- en Mergelland voor de jaarlijkse Regio-ontmoeting.
In het verleden wandelden alle afdelingen naar een centrale plaats, vandaar de naam
Sterwandeling. De laatste jaren kiest de ontvangende afdeling een thema en wordt er ter
plaatse een bijpassende wandeling aangeboden.
Wij hebben gekozen voor het thema “wegkruisen”.
De afdelingen worden ontvangen in Café Sport te Eys met koffie en vlaai. Daarna worden ze
in groepen rondgeleid langs een aantal wegkruisen, waarbij ze uitleg krijgen over de betekenis
van de diverse kruisen. Na afloop van deze wandeling is er tijd voor een drankje en een
praatje om de onderlinge contacten te verstevigen.
De voorbereidingen voor deze dag zijn in volle gang. Er wordt ook gewerkt aan een boekje
met tekst en uitleg van alle wegkruisen in Eys.
We willen er als IVN Eys alles aan doen om er voor iedereen een geslaagde (mid)dag van te
maken. Met uw deelname en/of hulp gaat dat zeker lukken.
Alle leden en donateurs van IVN Eys zijn welkom om hieraan deel te nemen. U moet zich
hiervoor wel aanmelden. Dat kan door zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 8 september, een
email te sturen naar secretariaat@ivneys.nl of te bellen naar Gerard Nabben, 043-4502478.
We zoeken daarnaast nog vrijwilligers, die willen helpen met het ontvangen van de gasten,
koffie aanbieden etc. of het (mede) leiden van een groep door het dorp. Verschillende mensen
hebben zich al opgegeven op de jaarvergadering, waarvoor dank.
Vrijwilligers vragen we om zich zo spoedig mogelijk op te geven bij Constance Kerremans,
c.h.m.kerremans@ziggo.nl of 043-4506270. U kunt hierbij een voorkeur opgeven voor het
helpen bij de ontvangst in Café Sport of voor de wandeling.
Natuurlijk kunt u voordat u zich opgeeft ook vragen stellen over het een en ander bij Gerard
Nabben of Constance Kerremans.
Het exacte programma volgt eind augustus.
9.

Najaarsprogramma.

We willen nog graag een drietal activiteiten aankondigen voor het najaar.
1. Maandag 29 oktober 19.30 uur in het IVN-gebouw op de Boerenberg.
Lezing door Mark Engels over “Orchideeën”.
Mark Engels is een echte deskundige op dit gebied. Hij leidt ook al jaren
natuurwerkdagen o.a. in Eys, waarbij er snoeiwerk uitgevoerd wordt om de
orchideeën meer kans te geven. Wij zijn heel blij dat hij een avond vrij wilt maken
om ons te vertellen over zijn werk. Aanmelding hiervoor is niet nodig.
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2. Zaterdag 3 november van ca. 9.30 – 15.00 uur.
Natuurwerkdag in de omgeving van Eys.
Vorig jaar heeft IVN Eys, op verzoek van Jan Nillesen, voor het eerst aan deze dag
deelgenomen. Een aantal vrijwilligers van IVN Eys en elders hebben hard gewerkt
om het oprukkend struikgewas terug te snoeien. De leiding was in de handen van
Mark Engels, die ook zorgde voor lekkere vlaai en broodjes. Het is belangrijk
werk en de deelnemers hebben daarnaast ook genoten van deze dag!
U krijgt in het najaar een oproep om u op te geven hiervoor, houd de datum
voorlopig vrij als u interesse heeft.
Nu al opgeven mag natuurlijk ook: c.h.m.kerremans@ziggo.nl
3. Donderdag 15 november 19.30 uur in het IVN-gebouw op de Boerenberg.
Lezing van Ries van Doorn over “Oude ambachten”.
Een aantal mensen heeft al kennis gemaakt met deze rasverteller bij een lezing in
ons gebouw over materiaalgebruik in vroegere tijden.
Nu komt hij terug met plaatjes en praatjes over oude ambachten, met de nadruk op
ambachten uit deze streek. Het belooft dus weer een mooie avond te worden.
Aanmelden vooraf is niet nodig.
Noteer deze data alvast in uw agenda!
We hopen u op een van deze activiteiten te mogen begroeten!

Redactie:
Gerard Nabben
van Pallantstraat 10
6286 AX Wittem.
Tel.
email:
website:

043 – 4502478
secretariaat@ivneys.nl

www.ivn.nl/afdeling/ivn-eys

IBAN: NL92 RABO 01475.89.622 t.n.v. IVN Eys
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