Jaarverslag secretaris IVN, afdeling Eys 2018.
Op 31 december 2018 telde de IVN, afdeling Eys 135 leden.
Ook dit jaar heeft het bestuur meerdere bijeenkomsten belegd, meestal samen met de
coördinatoren van de werkgroepen om allerlei onderwerpen en beleidszaken samen af te
stemmen. Bijeenkomsten, die door de goede samenwerking, op een prettige manier verlopen.
We constateren wel dat de bestuursdruk toeneemt door ontwikkelingen op landelijk niveau.
Versterking van bestuur met extra menskracht is daarom niet alleen wenselijk, maar ook
noodzakelijk. Dit jaar doet het bestuur weer een dringend beroep op U!
Ook zijn er weer enkele bestuurlijke klussen afgerond. Door de ledenvergadering werd het
voorstel van het bestuur m.b.t. de omgangsregels en de Regionale Vertrouwenscommissie
formeel vastgesteld.
We beschikken sinds 12-12-2018 over nieuwe, aangepaste statuten en een nieuw
huishoudelijk reglement.
Dit jaar bestond onze afdeling 45 jaar en ieder lid heeft inmiddels het boekje “Weg- en
veldkruisen in Eys” als bijzonder jubileumcadeau ontvangen.
Mevr. M. Neven en dhr. H. Kessels zijn namens onze afdeling betrokken bij de zorg voor de
padden en de paddenschermen in Overeys. Zij hebben een bijdrage kunnen leveren aan het
door de gemeente aan het I.K.L. gevraagde advies m.b.t. de nota “Faunavoorziening Mr. Dr.
Froweinweg Eys” t.g.v. de uit te voeren reconstructie van deze weg. Hoewel de
samenwerking met de gemeente wat verbeterd is, blijft voortdurende aandacht en stimulans
nodig om de benodigde maatregelen gerealiseerd te krijgen.
Ook dit jaar werd op Goede Vrijdag de welbekende wegkruisentocht voor de 34e keer vanuit
Eys naar Nijswiller, Wahlwiller en weer terug naar Eys gelopen.
De Rabobank Clubkas Campagne kende ook dit jaar een mooie opbrengst en zorgde voor een
blij gezicht van de penningmeester. Iedereen dank, die zijn stem op onze afdeling uitbracht.
Onze afdeling is aanwezig geweest bij twee regiovergaderingen. Uitwisseling van informatie
en samenwerking tussen de afdelingen is een belangrijke doelstelling van de
regiovergadering. Bovendien worden nieuwtjes uit de Landelijke Raad doorgegeven door de
regiocoördinator. Onze regiocoördinator, de heer Jacques Seezink, heeft vanwege
persoonlijke omstandigheden zijn functie neergelegd, er is nog geen opvolger gevonden.
Positief nieuws is dat uit het regiobudget aan IVN, afdeling Eys € 300,- is toegekend als
tegemoetkoming in de kosten van het wegkruisenboekje.
Daarnaast werd één districtsvergadering bezocht alsook de door het district georganiseerde
vrijwilligersdag met lezingen en workshops. Het district spant zich steeds in om de
provinciale subsidie te behouden, zodat de afdelingen ondersteund kunnen worden. Zij
organiseert ook cursussen in de diverse Limburgse regio‟s. Dit jaar lag de nadruk op het
ontwikkelen van het „Excursieloket‟.

Tenslotte werden twee vergaderingen van de Milieufederatie Zuid-Limburg bezocht.
Op vergaderingen van de Milieufederatie zijn vaak interessante presentaties van projecten en
problemen op het gebied van Natuur en Milieu in Zuid-Limburg te zien. Deze keer waren de
Trambaanfietsroute en de herinrichting van de ENCI-groeve belangrijke thema‟s.
In het verenigingsjaar 2018 heeft de IVN, afdeling Eys aan tal van activiteiten haar
medewerking verleend of deze zelf georganiseerd.
Door de aangename samenwerking met de wandelwerkgroep van IVN Bocholtz-Simpelveld
te continueren, hebben we ook dit jaar weer een volwaardig wandelprogramma kunnen
aanbieden, waarvan weer vele wandelaars gebruik gemaakt hebben en zij konden genieten
van een variatie aan natuurwandelingen.
De vogelwerkgroep groeit en bloeit. Wel werd er met weemoed én dankbaarheid afscheid
genomen van Wout Houbraken, nestor en mentor van de groep. En van zijn echtgenote An
Houbraken, die onze plantenkennis heeft vergroot.
Voor de groepen 5/6 en 7/8 van basisschool “Klavertje Vier” werd weer een voorjaars- en een
najaarsactiviteit georganiseerd, waar de kinderen van genoten hebben.
De jeugdwerkgroep heeft ook dit jaar o.l.v. hun enthousiaste coördinator en met ondersteuning
van enkele ouders, mogen genieten van mooie en zeer uiteenlopende “natuurbijeenkomsten”. Zij
was voor de tweede maal present op de Hubertusmarkt, i.s.m. IVN, afdeling Heuvelland.
De wandeling door het Hohnbachtal o.l.v. J. Nillesen, exclusief voor onze leden, werd een
prachtige kennismaking met vooral de bijzondere flora in dit gebied.
Het “project STERWANDELING”:
onze afdeling mocht dit jaar de jaarlijkse regio-ontmoeting van de regio Maas- en Mergelland
organiseren. De bijbehorende Sterwandeling stond in het teken van de veld- en wegkruisen in de
omgeving van Eys. Een lang gekoesterde wens van onze afdeling kon bij deze gelegenheid
verwezenlijkt worden. De heruitgave van het gedateerde wegkruisenboekje werd met
medewerking van enkele enthousiaste en kundige leden in een nieuw jasje gestoken en kon aan
alle deelnemers aan deze ontmoetingsdag als herinnering meegegeven worden. Ook werd een
aantal kruisen vooraf van een vers laagje verf voorzien door de leden van de werkgroep. Helaas
werkten de weergoden niet mee op deze dag, maar het zonnetje scheen later wel toen de
positieve reacties van de deelnemers ons bereikten en zeker toen de gemeente Gulpen-Wittem dit
getoonde initiatief beloonde met een mooie subsidiebijdrage. Waarvoor uiteraard onze dank!
De lezing over “Orchideeën” maakte de toehoorders wegwijs in de prachtige wereld van deze
planten. De door onze afdeling verleende medewerking aan de natuurwerkdag voegde dit keer
nog een extra dimensie toe. Een aantal leden heeft o.l.v. Mark Engels snoeiwerkzaamheden
verricht aan de rand van het Eyserbos, zodat de kalkgrasplanten, waaronder de orchideeën, daar
weer meer ruimte krijgen.

De lezing: “Oude ambachten” werd weer een boeiend verhaal met interessante en verrassende
informatie over materiaalgebruik in vroegere tijden. De aanwezigen hebben genoten.
Kortom weer een verenigingsjaar waarop wij met voldoening mogen terugkijken.
Ook hebben we dit jaar onze leden weer tussentijds kunnen informeren over het wel en wee
van de vereniging door het laten verschijnen van twee uitgaven (nr. 29 en nr. 30) van het
Eyser Natuur Koeriertje. Verder waren alle activiteiten ook op onze vernieuwde website te
vinden. Ook te gebruiken en de moeite waard om ons verenigingsjaar nog eens na te lopen!
Graag wil ik iedereen bedanken voor de medewerking in welke vorm dan ook en wens ik
iedereen weer een mooi IVN – jaar toe met heel veel mooie en bijzondere natuurervaringen.
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