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VAN DE BESTUURSTAFEL
VOORWOORD VOORZITTER
Ja, beste lezer, we leven nog steeds in een andere werkelijkheid. Die jammer genoeg langer duurt dan we allemaal hadden gewenst in alle
mogelijke opzichten. Helaas hebben we nog geen activiteiten kunnen uitzetten. In de zomermaanden hadden we een paar activiteiten op gepaste
afstand gepland, maar deze hebben we weer moeten annuleren vanwege
de aangescherpte maatregelen.
Veel mensen trekken nu wel de natuur in en onze mooie omgeving heeft
daardoor wel meer aandacht gekregen dan we ooit hebben meegemaakt.
Toch blijven we doorgaan met het bedenken en organiseren van activiteiten voor het komende jaar.
Allereerst hebben we de cursus “Heide” nog op de plank liggen. Die zou
aanvankelijk afgelopen voorjaar starten, met een grote groep cursisten.
Daarvan zullen we begin volgend jaar bekijken hoe en in welke vorm we
deze kunnen laten starten.
Daarnaast zijn we in regio-verband bezig met een cursus “Wandelgids”. De
voorbereidingen zijn volop gaande en als de omstandigheden het toelaten
kunnen we ook die volgend jaar laten starten.
Beter gezegd, we zijn nog steeds volle goede moed en we willen graag
goed voorbereid zijn om -zodra we weer de gelegenheid krijgen- een mooi
en leuk aanbod paraat te hebben.
De afstemming met de gemeente over het verplaatsen van onze locatie
naar de Baronie is ook nog steeds gaande. Weliswaar in een vertraagd
tempo als gevolg van de corona-maatregelen. Maar stukje bij beetje
vorderen we daar zeker in. En dan liggen er mooie perspectieven en
initiatieven voor ons.
Veel lieve en groene groeten en veel leesplezier!
Namens het bestuur, Annette van Raaij,
Voorzitter IVN Cranendonck
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VAN DE PENNINGMEESTER
ONTWIKKELINGEN IVN TUIN EN ACCOMMODATIE
De corona-ontwikkelingen hebben er toe geleid dat er nauwelijks IVN
activiteiten ondernomen konden worden in 2020. Als gevolg hiervan
waren er weinig uitgaven, maar wel de vaste inkomsten zoals subsidie,
contributie, ondersteuning Rabobank e.d. Het te verwachten positieve
resultaat van 2020 zal in 2021 ingezet worden voor de extra kosten van de
inrichting van het nieuwe honk (een 4-tal vertrekken) op Cranendonck
11. Cranendonck 11 betreft de voormalige proefboerderij. Voor de aanleg
van de belevingstuin en een voedselbosje heeft het IVN het subsidiebedrag van het Prins Bernard Cultuur Fonds op de plank liggen. Het PBCF
heeft de uiterste datum van realisatie verlengd naar 1 juli 2021. In het
voorjaar kunnen we aan de slag. Voor de kenners van het gebied Baronie
van Cranendonck het volgende: de tuin komt (waarschijnlijk) te liggen
voor het bijenhotel en de bloementuin van de ANV. Waar nu het bietenveld begint, komt een perceel van ca. 2.000m 2 vrij voor ons.
Sinds 2015 zijn we in overleg met de gemeente over onze nieuwe plek.
Het lijkt er nu echt van te komen. Zelf ben ik vasthoudend actief geweest
richting de gemeente gedurende de afgelopen 5 jaren. Ook in uitvoerende
zin wil ik ondersteunend zijn bij de uitvoering.
Met het gegeven dat er zich niemand spontaan heeft aangemeld als
penningmeester, betekent 2021 voor mij dat ik nog een jaartje
eurobewaker zal zijn en ondersteunend ben aan de tuinwerkgroep onder
leiding van Toon van Seggelen.
Groene groet, Jos van Velthoven, Penningmeester IVN Cranendonck
CLUB SUPPORT ACTIE
IVN afdeling Cranendonck heeft via de Rabobank club support-actie het
mooie bedrag van € 689,80 binnengehaald. De Cranendonckse clubs hebben van het totale bedrag van €150.000 zo’n €42.000 ontvangen. Hartelijk
dank aan alle leden die hun stem uitgebracht hebben op IVN Cranenonck.
Groene groet, Jos van Velthoven
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VAN DE REDACTIETAFEL
Een nieuw nummer van onze Craenkoerier ligt voor u. Ook nu zonder de
gebruikelijke verslagen van de (normaal gesproken) vele activiteiten van
onze vereniging. In zo’n periode kom je er achter hoeveel bijeenkomsten,
wandelingen en andere activiteiten voor en door de leden worden georganiseerd! Eens zal het weer mogelijk zijn om zonder 1,5 m afstand en/of
mondkap met elkaar te genieten van onze mooie natuur….
Tot die tijd hebben we andere verhalen voor u als lezer. Hopelijk net zo
interessant als in de afgelopen jaren. Want -het zal u niet ontgaan zijn- we
gaan verhuizen! Eindelijk is/lijkt de kogel door de kerk. De voorzichtige
formulering van deze toekomstplannen komt geheel voor mijn rekening:
de Baronieplannen zijn immers wel vaker op een laat moment van tafel
geveegd.
Maar, ervan uitgaande dat ze doorgaan, hebben we in dit nummer een
aantal verhalen van een aantal toekomstige buren: de Herenboeren De
Groote heide, hun rundvleesleverancier van Lievenoogen, en de ANV Land
van Cranendonck. Hopelijk zullen er nog meer buren komen, met wie we
het gebied een fantastische bestemming kunnen geven!
Bij een verhuizing hoort ook afscheid nemen van het oude adres. Daar
beginnen we mee; verhalen van de oude doos; foto’s van toen.
Ik hoop dat u een fantastisch 2021 tegemoet gaat, (met vaccin) zodat we
allemaal weer samen van al het moois in onze omgeving kunnen genieten.
Ilva van Bommel, redactie
Inzenders zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeleverde kopij.
Inzenden kopij: uiterlijk 31 MAART 2021
Kopij aangeleverd na deze datum, kan helaas niet meer geplaatst worden.
Inleveradres: ilva@bommelandt.nl
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WIJ HETEN WELKOM
• Riky Rutten
• Peer Slenders
• Tamara Verhagen
• May van Lievenoogen
Van harte welkom in onze enthousiaste club!
VRIJWILLIGER IN HET GROEN, JIM VAN OOIJEN
Jim woont in Maarheeze samen met zijn vrouw Kathy en hun twee
kinderen (middelbare school). Kathy en Jim werken beiden parttime en
hebben samen de zorg voor hun kinderen.
Jim is opgegroeid in Elshout,
een dorpje vlakbij Drunen, in
een gezin met 3 jongens. Als
kind was hij altijd al met de
natuur bezig. Thuis had elk kind
zelfs zijn eigen tuintje! Het gezin
ging ook veel de natuur in; de
omgeving bood veel mogelijkheden met de Drunense duinen
als hoogtepunt.
Jim van Ooijen
Jim en Kathy zijn al vanaf de middelbare school samen. Ook toen ze
eenmaal samenwoonden in Eindhoven, richtte hij zich op het verbeteren
en onderhouden van het groen bij en om de flat. Dat leverde meteen ook
fijne contacten op met de medebewoners. Daar werd ook al duidelijk dat
natuur verbindt!
Jim heeft eerst bij Philips Nat-lab gewerkt, maar werkt nu alweer 18 jaren
bij de middelbare school Augustinianum In Eindhoven als TOA (technisch
onderwijsassistent) voor de scheikundelessen.
In 1998 zijn ze in Maarheeze terecht gekomen. Ze vielen niet alleen voor
het mooie huis, maar vooral ook voor de grote tuin! Daar heeft hij zich
dan ook met volle overgave op gestort. Al snel bleek dat er vlak bij hun
huis een moestuincomplex was. Daar heeft hij een perceel waar hij naar
hartenlust moestuiniert. In de zomer liggen er dan ook geregeld pro7

ducten van eigen bodem voor zijn huis op een tafeltje te koop. Inmiddels
heeft Jim ook de taak van beheerder van het moestuinencomplex de
Puttendijk op zich genomen.
Hoe kwam je in aanraking met IVN?
Maria Bles is al jarenlang coördinator van de schoolgidsen in Maarheeze
en ze woont toevallig een paar deuren verder dan Jim. Ze had hem al snel
benaderd voor de functie van schoolgids. Hij is lid van IVN Cranendonck
geworden in juni 2010. Toen zijn jongste zoon eenmaal 4 jaar was
geworden, heeft hij ook de taak van schoolgids op zich genomen en dat
doet hij nog steeds! Daarnaast ondersteunt hij Maria Bles ook geregeld
met van alles met betrekking tot de schoolgidsen.
Een taak die hij bijzonder leuk vindt is elk jaar weer de boomfeestdag, elke
keer weer een prachtig evenement. Met trots, passie en gedrevenheid
heeft hij als onderdeel van de cursus “moestuinieren” een rondleiding
door zijn eigen moestuin verzorgd.
Wat zijn de positieve zaken in het IVN, waar kijk je met plezier op terug?
Jim meldt dat het een hele leuke club mensen is, mensen met enthousiasme en inzet. Daarnaast is het samen met kinderen de natuur beleven
van grote waarde voor hem. Het contact met mensen, het delen en beleven van de natuur samen met anderen is heel waardevol. Hij is ook heel
positief over de lezingen die worden aangeboden.
En last but not least vindt hij de Craenkoerier heel prettig en belangrijk.
Het maakt het mogelijk om informatie te delen, op de hoogte te blijven
van de diverse activiteiten en het leidt tot meer betrokkenheid bij elkaar.
Heb je verbeterpunten of suggesties voor ons?
Allereerst verheugt Jim zich op de nieuwe locatie voor het IVN. Het is een
prachtige plek op de Baronie en geeft heel veel mogelijkheden. Hij hoopt
dan ook heel hard dat dat doorgaat. Een aandachtspunt vindt hij het
meebewegen met de ontwikkelingen binnen de samenleving, ook voor
ons IVN. Goed blijven nadenken over het aanbod voor de leden en er alert
op zijn om niet in dezelfde gewoontes te blijven hangen. Een ander
aandachtspunt sluit hierbij aan: werving van jongere leden (de twintigers,
dertigers, veertigers). Hij merkt hierbij nadrukkelijk op dat het een taak
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voor ons allen is: de werving van nieuwe leden en passend aanbod voor
de leden.
Jim, een mooi mens die enorm houdt van mens en natuur.
Interview door Annette
DE KROENEKRAAN
DE START
Ergens in 2006 kwam toenmalig voorzitter Jan Smets met het verrassende
nieuws dat het IVN eindelijk een eigen onderkomen zou krijgen. Na vele
gesprekken met de gemeente was het zover. Het oude zusterhuis bij de
kerk van Maarheeze zou ons nieuwe thuis worden.
Tot dat moment hadden we niet veel meer dan een opbergkast voor onze
spullen in de oude Borgh en heel veel spullen bij mensen thuis. En nu? Nu
zouden we een eigen plek krijgen met, als klap op de vuurpijl, een flinke
tuin erbij. Er zou een hoop werk op ons afkomen. Maar wat waren we blij!
Het achterste deel van het gebouw was voor ons. In het voorste deel kon
de EHBO haar spullen opslaan.

VOOR

NA

En wij deelden onze ruimte met de schildersclub uit Maarheeze, die er
maar een dagdeel gebruik van zou maken plus dat ze hun materiaal zouden stallen in de badkamer. Ja, we hadden zelfs een badkamer met een
heus ligbad. Toen de schildersclub naderhand verhuisde, gebruikten wij
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het bad om de partytent in te leggen. Zonder water, dat wel. Maar het is
ook een manier om een ligbad functioneel te benutten….
De kleuren waarin het pand was geschilderd waren oogverblindend. Daar
kwam dus een kwastje neutrale verf overheen.
Samen met de schilderhobbyisten werd een laminaatvloertje gelegd in de
multi-functionele ruimte. Nu moest er nog meubilair gevonden worden.
Om de penningmeester niet op de kosten te jagen deden we alles zo
goedkoop mogelijk. De legerplaats was net opgeheven en omdat
Philomène daar connecties had, konden we stoelen, tafels en kasten
krijgen. Wel zelf ophalen. Die kasten bleken afsluitbaar dus hierin werd
voortaan de belangrijkste administratie bewaard. Via-via konden we in
Eindhoven voor €50,= stellingkasten voor het magazijn, boekenkasten en
de nodige koffiebekers ophalen.
Langzaam vulde ons honk zich met tweedehands of gekregen spullen.
Alles uit een failliete boedel. Piet zorgde voor de hoekkasten waarin tot de
dag van vandaag zijn vogels en andere opgezette dieren staan uitgestald.
Ergens in november bleek er, volgens de verhalen, een nest hoornaars te
zitten in een mottige, opgezette buizerd. Jaap kwam op de proppen met
een goed gevulde EHBO-koffer en een aantal brandblussers. Beide
hoopten we nooit nodig te hebben, maar het gaf een veilig gevoel. Angela
schuimde rommelmarkten af op zoek naar gordijnen.
We begonnen, heel eenvoudig, met
een projectiescherm en een beamer.
Nu hebben we, als een van de
winnaars van de Stay-in-Touchchallenge van het Budelse bedrijf
Prowise, een prachtig interactief
Digibord! Zie ook elders in deze
Craenkoerier.
Whiteboard, Projectiescherm en
E-board
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Begin oktober werd al de eerste vergadering in het honk belegd. Omdat er
toen nog geen tafels of stoelen voorhanden waren, kwam men
aangesjouwd met de eigen tuinstoelen; een houten plank op schragen
fungeerde als tafel. Een maand later, toen de eerste officiële bestuursvergadering met de werkgroepcoördinatoren was gepland, zag het er
allemaal al heel anders uit. Keurige tafels, groen/witte stoelen en cvinstallatie die de nodige warmte gaf op een gure herfstavond. Er moest
nog wel het een en ander aan de elektriciteit gedaan worden, maar
hierover zou Jaap zich later ontfermen. Dat kwam ook prima in orde.
De oprit zag er niet uit. Het onkruid was kniehoog opgeschoten. Ook daar
werd aan gewerkt door een stuk of zeven vrijwilligers. Al het wilde groen
werd met de hand verwijderd.

Stoep schoonmaken
Er is in die maanden van 2006 heel veel werk verzet door een groot aantal
IVN-ers. Met hard werken en veel toewijding werd ons onderkomen startklaar gemaakt.
Het werd het 7 januari 2007, de dag waarop ons honk officieel geopend
zou worden door toenmalig loco-burgemeester Frans Strik. Na de jaarlijkse snertwandeling in het Cranendonckse bos onthulde hij, onder
toeziend oog van voorzitter Jan Smets, de naam van ons honk. Na het
optrekken van een rolgordijn werden er twee dansende kraanvogels
(kroenekranen) zichtbaar met daaronder de woorden “IVN Cranendonck”.
Er was de leden gevraagd om een naam voor ons onderkomen te
bedenken. Iemand die anoniem wenste te blijven kwam met de naam
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“KROENEKRAAN” op de proppen. Kroenekraan is oud Brabants voor
“kraanvogel”. De uitgeloofde fles wijn, die dus niet werd opgeëist, werd
tijdens de opening uitgeschonken.
In de algemene ruimte had Angela een tentoonstelling ingericht over
natuurgebied “De Lange Bleek”. Een mooi stuk werk waarvoor veel
belangstelling was en waarvoor zij, terecht, veel complimenten kreeg.
Door deze expositie kreeg de opening een extra feestelijk tintje. Na een
hapje en een drankje ging iedereen met een voldaan gevoel over de
geslaagde middag huiswaarts.
Inge
AFSCHEID VAN DE KROENEKRAAN
En nu zijn we veertien jaar verder. We moeten ons gezellige kleine honk
gaan verlaten. De gemeente heeft de boel verkocht. Zal de mooie schuur
die Jaap en Pieter verbouwd hebben nog langer dienst doen of zal hij
worden afgebroken ?

VOOR

NA

De tuin die Nel en Toon met hun “tuinploeg” zo insectenvriendelijk
hebben aangelegd zal wel worden omgeploegd en bebouwd. Of zal het
nog een stukje groen blijven? Die tuin waar in september altijd de
jaarlijkse avond voor de vrijwilligers werd gehouden. Geen vlindermiddagen meer, geen “speuren in het donker” of een boevenmiddag voor de
schooljeugd. Alle lezingen en cursussen in ons gebouw zullen voorlopig
plaatsvinden in de school in Maarheeze tot we op landgoed Cranendonck
hopelijk een nieuwe ruimte tot onze beschikking krijgen. We hebben daar
ook een plek gekregen om de belevingstuin, die Toon voor ogen staat, in
te richten. Een plan hiervoor heeft hij al klaar liggen. Het geld om deze
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tuin te verwezenlijken is ter beschikking gesteld door het Prins Bernhard
Cultuurfonds. Binnenkort kan de tuinploeg weer aan de gang.
We komen straks terecht in een omgeving met veel natuur, waar dus veel
te beleven is voor het IVN en haar leden. Ons nieuwe onderkomen zal,
neem ik aan, gewoon de naam “de Kroenekraan” blijven dragen.
Toch zal het even wennen zijn.
Inge
HERINNERINGEN AAN HET HONK- EEN EIGEN HUIS
Sinds de oprichtingsvergadering in januari 1986 is het helaas nog steeds
niet gelukt om een definitieve behuizing te vinden voor het IVN Cranendonck.
Na een tijd vergaderen in huiskamers en cursussen en lezingen in de
Proefboerderij Cranendonck of het Sneppennest, een basisschool in Maarheeze, werd er een onderkomen gevonden. De Borgh in Budel had op de
eerste verdieping een lokaal voor ons beschikbaar. Dat beviel heel goed,
maar al snel moesten we het lokaal, en daarmee de opslagruimte, delen
met andere verenigingen. En die opslagruimte werd een probleem. De
diverse werkgroepen hadden inmiddels een aardige voorraad spullen
verzameld die nu noodgedwongen bij de coördinatoren werd opgeslagen.
Ik weet nog goed hoe Piet van de Eijnde, midden in de zomer, puffend en
zwetend, banken timmerde in de diepe maar smalle muurkast achter ons
bed om zo ruimte te maken voor alle kratten van de schoolgidsen!
Intussen zaten de diverse voorzitters niet stil. Er werd veel gepraat met de
gemeente. Iedereen hield in de gaten of er ergens een geschikte ruimte
voor ons te vinden was. Uiteindelijk was het Jan Smets die over het juiste
netwerk beschikte en de oude Mariaschool aan de Hoge Weg voor ons
IVN kon regelen.
De school stond al een hele tijd leeg en werd antikraak bewoond. De
toenmalige bewoners hadden zich gezellig geïnstalleerd en zich kwistig
met kleuren op de muren uitgeleefd. Er was dus aardig wat werk aan de
winkel. Met hulp van een aantal handige IVN-ers was de klus vrij snel
geklaard en op 7 januari 2006 werd het honk, later de Kroenekraan
gedoopt, geopend. We kregen toestemming van de gemeente om in ieder
geval tot 2009 te mogen verblijven op de Hoge Weg.
13

Dat heeft een stuk langer geduurd en gaandeweg de jaren begonnen we
te geloven dat we mochten blijven. De prachtige tuin met alleen maar
bomen en gras werd aangepakt. Er kwamen veel bloemen en struiken. Er
werden spannende paadjes aangelegd. Kortom, de tuin werd geschikt
gemaakt voor de ontvangst van vooral kinderen.
En dat gebeurde ook. Allerlei projecten werden door de wandelwerkgroep
opgezet, het belangrijkste was natuurlijk “Speuren in het donker”, bezocht
door honderden mensen. Ook het schuurtje onderging een grondige
verbouwing.
En net toen we een prachtig plan voor een educatieve tuin gemaakt
hadden en daar zelfs €10.000,= subsidie voor zouden krijgen van het Prins
Bernard Cultuurfonds, gooide de gemeente roet in het eten. Ons honk
werd te koop gezet en het zoeken begon opnieuw. Zoals het er nu uitziet
is de verkoop rond en heeft de gemeente voor ons een tijdelijke ruimte
aangeboden in de proefboerderij op Cranendonck. Ook een stuk grond,
een paar honderd meter verder aan de overkant, mogen we waarschijnlijk
gaan gebruiken voor de educatieve tuin.
Hoe de toekomst er uit gaat zien is natuurlijk nooit te voorspellen. Wij, als
natuurmensen, blijven positief. We hebben de mooie herinneringen aan al
de activiteiten die in het honk werden georganiseerd. Zoveel IVN-ers
hebben zich ingespannen om de Kroenekraan tot een echt natuurcentrum
te vormen. Ook nu spannen de bestuursleden zich tot het uiterste in om
ons weer onderdak te brengen en dan hopelijk definitief. We zouden erg
blij zijn met een prachtig onderkomen zoals de omliggende IVN-afdelingen
dat ook hebben. Denk aan Weert, Geldrop, Someren-Asten en Valkenswaard. Of de natuurpunten net over de grens . We willen verder met onze
activiteiten. Hopelijk gaat de gemeente ons daarmee helpen.
Nel Meulman
TERUGBLIK OP ONZE IVN TUIN
Wat konden we toch veel doen en genieten van onze IVN tuin…. Het
kronkelpad (met de grot) dat aan de achterkant werd gemaakt, was een
mooie belevenis voor kinderen. De hut van wilgentenen met zijn zitstronken, waar spannende verhalen de ronde gingen, was ook een
blikvanger. Het terrasje waar de tuinwerkgroep bij mooi weer met een kop
koffie kon bijkletsen... Was het koud, dan kon je in het goed gekuiste honk
14

terecht. Doordat aan de achterkant van de tuin enkele versleten bomen
gekapt zijn, is daar ook meer met vaste planten gewerkt. Het hele jaar
door bloeiende planten en vele soorten groen, wat een lust voor het oog!
Wel jammer dat 2 grote dennen op het grasveld gekapt moesten worden
en dat de haag van de oprit door ongelukkige omstandigheden het loodje
heeft moeten leggen.

Bloemenpracht

Activiteiten in de tuin

Er werd van alles georganiseerd in de tuin. Het IVN honk diende daarbij
als knutsel- en tentoonstellingsruimte. Zo hadden we middagen over vlinders en bodemdiertjes, een kabouterpad en zelfs een middag waarbij
kinderen een roverbrevet konden halen. Het was fantastisch om al die
kinderen zo energiek bezig te zien, waarbij ze spelenderwijs iets van de
natuur leerden.
Het pronkstuk was toch wel “Speuren in het donker” dat in de winter
georganiseerd werd. Hierbij konden de kinderen sterren bekijken, door
een nachtkijker dieren ontdekken, uilen horen en de braakballen ontleden. Ze kwamen ook van alles te weten over het leven van vossen,
reeën, dassen, vleermuizen, konijnen en wilde varkens. Om toch een
beetje warm te blijven waren er spelletjes als vleermuis en mot enz. Ook
konden ze ontdekken hoe een mol kruipt onder de grond. Als klapstuk
mochten de kinderen zelf een broodje bakken boven open vuur. Als die
gebakken was, kregen ze er een worstje in en met een warme chocomel
ging er dat in als koek. In het IVN-honk konden zij nog meer te weten
komen over nachtdieren en mochten ze deze ook aaien terwijl ze wat
bijkwamen van de kou. Zelfs de ouders, opa’s en oma’s leerden hier nog
veel over de natuur.
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Wat was het toch een rijkdom om dit alles te mogen organiseren voor de
jeugd (de toekomst)!
Het zal nooit meer worden als toen. De nieuwe tuin zal niet direct met het
nieuwe honk verbonden zijn, en of we toestemming krijgen om in de tuin
een schuilhut te bouwen, is ook afwachten. De definitieve bevestiging
door de gemeente Cranendonck van het nieuwe IVN honk en tuin is nog
niet binnen (dd november 2020). Het ontwerp van de nieuwe belevingstuin is wel gemaakt en we kunnen nog tot juli 2021 gebruik maken van de
subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dus wat spoed kan geen
kwaad... In ieder geval zullen we nog veel helpende handen nodig hebben
om alles voor elkaar te krijgen.
Tenslotte dank ik iedereen die op de een of ander manier heeft
bijgedragen om in de “oude” tuin al het bovenstaande te verwezenlijken.
Wij zullen nog dikwijls zingen: weet je nog van vroeger….
Toon van Seggelen
NIEUWE PLEK, NIEUWE KANSEN
Bij afscheid van de ene plek hoort natuurlijk ook een verhaal over de
nieuwe locatie van het Honk / Kroenekraan (of krijgt het een andere
naam?). Met een (klein) voorbehoud, want het is pas zeker als het zeker
is. Op bijgevoegde foto is de nieuwe locatie bij de Baronie weergegeven.
Het bestuur is er intussen al jaren mee bezig. Hulde voor hun
vasthoudendheid!

Geplande nieuwe behuizing
voor het IVN bij de baronie
Ter informatie: Er zijn opslag- en vergaderruimtes. Ook is er een ontvangstruimte voor bezoek en een keuken.
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Ik zou zeggen: ga vooral een keer kijken, en bereid u voor op de verzoeken
om mee te helpen om hier weer een prachtig, IVN-waardig tehuis van te
maken.
Verderop in deze Craenkoerier stellen een aantal toekomstige buren zich
aan u voor. We hopen en gaan ervan uit, dat de nieuwe of al bestaande
samenwerking prettig, vruchtbaar en inspirerend zal zijn!
Ilva
VAN DE WERKGROEPEN-VOGELWERKGROEP

De activiteiten van de vogelwerkgroep waren, zoals voor veel groepen,
minimaal in de afgelopen periode. Slechts één gezamenlijke wandeling om
de vogels te spotten (en wat wás dat leuk, samen weer eens -op gepaste
afstand van elkaar- over de hei banjeren...!).
WANDELING BIJ ‘T GOOR IN SOERENDONK OP 19 SEPTEMBER 2020
De laatste wandeling was op 18 januari 2020, dus het was wel een tijdje
geleden! De wandeling werd gestart met 14 wandelaars bij de kijkhut in ’t
Goor bij werkelijk prachtig zonnig weer. Het was behoorlijk druk op het
ven met veel grote zilverreigers, de wilde gans, eenden en aalscholvers,
maar ook een tiental lepelaars. Zij waren druk aan het zoeken naar
voedsel op de bodem van het ven, met hun typische beweging zigzaggend
over de bodem, op zoek naar slakken, wormen en de lekkere plantendelen.
Op de paardenwei was het heel rustig met de vogels; de meest gespotte
vogel was de roodborsttapuit, zoals altijd op het topje van een struik op
zoek naar insecten. Ook de veldleeuwerik was duidelijk aanwezig. Deze
zijn zich aan het verzamelen voor de grote trek. De veldleeuwerik overwintert normaal gesproken in Zuid-Europa, maar een deel blijft hier. Ook
de veldleeuwerik uit de Scandinavische landen overwintert vaak in onze
gebieden. Zo zijn er meerdere zangvogels die vanuit Nederland naar het
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zuiden trekken, maar weer worden aangevuld door de zangvogels uit het
Noorden. Denk bijv. aan de roodborst die nu al actief te horen is in onze
tuinen en die duidelijk zijn winter territorium aan het afbakenen is.
Natuurlijk werd er bijgepraat, op veilige afstand van elkaar, en was er ook
tijd voor het beantwoorden van vragen, zoals: “Waarom zingen de vogels
in augustus bijna niet meer?” Dat heeft voornamelijk te maken met “de
rui”. In deze periode wisselen de vogels hun verenpak dat tijdens de
broedtijd behoorlijk te lijden heeft gehad. Dan hoor je ze bijna niet zingen;
en waarom zouden ze ook: hun kinderen zijn groot, ze hoeven geen
vrouwtje meer te versieren en ze hoeven geen territorium te verdedigen.
Het wisselen van het verenpak gaat bij de meeste vogels geleidelijk, maar
de eendensoorten vernieuwen hun verenpak in hele korte periode. In
deze tijd kunnen ze niet vliegen en moeten ze zich op het water ergens in
de vegetatie verstoppen.
Vaak zijn ze zelfs moeilijk te onderscheiden, want bijv. het verenpak
van de woerd van de wilde eend is
bijna hetzelfde als van het vrouwtje.
Dit verenpak wordt ook wel
“eclipskleed” genoemd.
Wintertaling in eclipskleed
Maar er zijn ook vogels die het hele jaar door ruien, zoals de roofvogels.
Dit gebeurt in een heel langzaam tempo; begrijpelijk, want ze moeten in
optimale vliegconditie blijven voor de jacht.
Ook is een mooi voorbeeld van het wisselen van het verenpak te zien bij
de spreeuwen. Als je daar goed op let, zie je dat ze er in de zomer heel
anders uitzien dan in de winter met hun witte stipjes op de uiteinden van
de veren. Het nieuwe verenpak is noodzakelijk, omdat ze aan een lange
trek gaan beginnen naar hun winterverblijf ergens in Zuid-Europa of
Afrika. Overigens worden ook bij de zangvogels in het voorjaar de veertjes
weer in orde gebracht, maar dan om er op zijn paasbest uit te zien voor
de vrouwtjes, Dan hoor je ze wél hun best doen en zingen ze met de borst
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vooruit van “kijk eens, ik ben mooier dan jij” en “wegwezen; dit is mijn
plekkie”. Alles heeft wel zijn reden in de natuur.
Om 11.15 uur waren we weer bij het startpunt van de wandeling. Geen
grote vogelverrassingen, maar heerlijk om weer samen te kijken en te
luisteren tijdens een geslaagde wandeling met een lekker warm
najaarszonnetje.
Harrie Hegge
WINTERACTIE VOOR DE VOGELS
Het broedseizoen zit erop en veel vogels zijn vertrokken naar warmere
oorden duizenden kilometers naar het zuiden waar ze weer volop
insecten kunnen vinden. Maar er is ook een groot aantal vogels die vanuit
het hoge noorden de weg naar Nederland hebben gevonden om hier de
winter door te brengen. De roodborst is daar het belangrijkste voorbeeld
van, maar het geldt ook voor de koperwieken en kramsvogels. Voor deze
vogels moeten we natuurlijk een beetje gaan zorgen. Zeker als de winter
echt streng gaat worden, en er een dik pak sneeuw komt te liggen. De wat
ouderen onder ons kennen dat pak sneeuw nog wel… Dat was destijds
geen feest voor de vogeltjes. Een voerderplank in de tuin en ook wat
onderdak is dan natuurlijk een groot welkom ivoor deze vogels.
Als vogelwerkgroep hebben we in de maand oktober goed ons best
gedaan om de zang- en de roofvogels een mooi onderdak aan te bieden.
Alle nestkasten werden weer zuiver gemaakt, want een schone nestkast is
een prima plek om te overnachten in de winderige herfst en koude
wintermaanden. Heb je nog een leuk plaatsje vrij in je tuin of balkon, bijna
zeker dat je bezoek krijgt.
Bij de in totaal 150 zangvogelkasten bij het sportpark, het Cranendoncks
bos, het Driebos in Maarheeze en het Buulderbroek werden de oude
nesten verwijderd en defecte kasten opgeknapt of nieuwe kasten
opgehangen.
Zo ook bij de roofvogelkasten; een verschil met de zangvogelkasten, is dat
roofvogelkasten vaak bij erfeigenaren staan. En dus ging het wel anders
i.v.m. de corona-maatregelen. Het zuiver maken van roofvogelnestkasten
is voor de vogelwerkgroep niet het leukste werk, maar het moet toch
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gebeuren. Je komt bij het zuiver maken van deze kasten bijvoorbeeld
restanten van muizen en andere kleine vogels tegen. Nu valt het bij de
bosuil, torenvalk en steenuil wel mee, maar de kerkuil maakt van zijn
nestkast echt wel een bende. En je kunt ook nog andere verrassingen
tegenkomen, zoals een boommarter of een nest hoornaars. Dan is het
echt maken dat je van de ladder afkomt!
De bodem van de nestkasten werd
vervolgens weer gevuld met boomsnippers. Hiervoor gebruiken we de
beukensnippers, omdat deze bij een
beetje vocht niet gaan klonteren aan
de voeten en vleugels van de uilen. Dat
doen de vurenhouten snippers wel.
Eind oktober waren alle nestkasten
weer winterklaar gemaakt door de Vogelwerkgroep met de welkome
ondersteuning van ANV Cranendonck,
want het is toch een behoorlijke klus.
Ook is de administratie bijgewerkt. Al
zo’n tiental jaren worden de gegevens
van het broedseizoen en alles wat we
tegenkomen tijdens de winteractie,
vastgelegd. Buiten deze interne administratie is er ook nog de “uilenGeschrokken uil* ontvlucht
monitorlijst” van het Brabants
de kast tijdens de schoonmaak
Landschap.
(*de uil vliegt links naast de kastopening weg)
Hierop staan de broedgegevens van de steen- en kerkuil, omdat deze
soorten op de rode lijst (van bedreigde diersoorten) staan
Wintertip: Plaats een voederplankje of nestkastje in je tuin je krijgt beslist
gevleugelde vriendjes die dan in het voorjaar weer voor je gaan zingen.
Harrie Hegge
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VOGELTREK- KRAANVOGELS
De echte vogelliefhebber is er vast wel eens op uit geweest om de trekkende kraanvogels te spotten. Met dit rustige weer kun je ze zeker horen
en zien. Nu ligt Z.O. Brabant niet echt op de trekroute (zie kaartje), maar
toch komen er elk jaar wel enkele groepen over. Veel hangt af van de
windrichting, want ze zijn niet zo dom dat ze tegen de sterke Z.W.- wind in
gaan vliegen. Groepen kraanvogels blijven soms wel
enkele dagen in Nederland
om te fourageren. Maar ook
bijv. bij Diepholz (Duitsland).
Daar is een gebied van zo’n
25000 ha met maisvelden,
waar ze zich te goed doen
aan de overgebleven mais. Er
is ook een moerasgebied
waar ze veilig kunnen overnachten.
Diepholz is een heel bekende
plaats voor de kraanvogelspotters en er worden zelfs
busreizen naar dit gebied
georganiseerd.

Bron: Vogelbescherming
Vanuit Scandinavië blijven ze hier een tijdje om dan weer verder te
trekken naar Frankrijk en vervolgens over de Pyreneeën naar Zuid-Spanje
en Portugal en deels ook naar Noord-Afrika; dat is toch een reis van 4000
km!
Oktober is voor de meeste vogels de “trekmaand”; je ziet ze dan in
groepen overvliegen. Medio oktober zijn er duizenden buizerds geteld die
op reis waren naar het zuiden. Meestal zijn dit buizerds uit Scandinavië,
want de buizerds met een “Nederlands paspoort” blijven hier overwinteren.
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Kortom: Altijd beweging rond deze tijd in de lucht. Wíj mogen niet vliegen,
maar zij moéten vliegen om aan eten te komen deze winter. Overigens,
wij mensen hebben last van het Covid-19 virus, maar ook de vogels
hebben zo hun problemen met bijvoorbeeld het vogelgriepvirus.
Harrie

INGEKOMEN- EEN ONGELOFELIJKE BELEVENIS IN DE OMGEVING
Fietsend van Nederweert naar Maarheeze, bedacht ik dat er een mooi
pad loopt dat vanaf het Grenskerkmonument via Daatjeshoeve naar de
Booldersdijk leidt. Op goed geluk ga ik van de Booldersdijk de Molswingelsdwarsdijk in en vervolgens de Colusdijk naar het noorden, op zoek
naar dat pad. Voor mijn gevoel moet het ten noordwesten van mijn
positie liggen. Hoewel ik er eerder geweest moet zijn, herken ik de weg
niet. De dijk eindigt bij een gedenkteken van een neergestorte Engelse
Halifax bommenwerper op 4 april 1943. Ik krijg niet de indruk dat er veel
mensen voorbij komen. Evenwel bij de bevrijdingsfestiviteiten op 19
september zijn er bloemen bij gezet.
Ik rijd het pad, richting de zon (NNW)
in. Het toch al smalle pad wordt
steeds smaller. Hoewel er een
crossfietspad is, lukt het niet meer
om te fietsen. Het pad stopt gewoon.
Een beekje dwingt me naar het
zuidwesten af te buigen. Ik kan in de
verte de huizen aan de Molenbrugweg zien, op hoogstens 500 m
afstand. Maar er is geen pad in die
richting (op de kaart zie ik achteraf,
dat de meeste paadjes doodlopen op
de provinciale grens). Bij een van die
paadjes was zelfs een wandelpadbruggetje over een beekje, maar ook
Ongeschikt fietspaadje….
dat paadje stopt in de landerijen.
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Een voorbeeld van een van die paadjes ziet u op de foto. Weinig
aanlokkelijk toch?
Intussen ben ik al praktisch een uur door het bos aan het ploeteren. Zou ik
me gedwongen zien, om op de paden terug te keren, om dus op te geven?
Dat wilde ik écht niet, maar wat dan? De beek was recent schoongemaakt. Er staat bijna geen water in. Goede raad is duur. Met een zware
fiets het beekje oversteken zou best eens fout kunnen aflopen. Circa 3 m
breed en 1,5 m diep is te voet al best een probleem. Maar om verder te
kunnen gaan, lijkt het jaagpad aan de andere kant de enige mogelijkheid.
Het beekje steek ik dus toch maar over. Het lukt zonder te vallen. Ik ga aan
de andere kant van de beek richting het oosten en volg het beekje tot het
een wat groter pad kruist dat richting het zuiden gaat. Dat weggetje ben ik
gaan volgen om bij de eerste mogelijkheid naar het noordwesten te gaan
rijden. Nadat ik de derailleur van braamstruiktakken bevrijd heb, fiets ik, 2
uur later dan gedacht, op het pad dat ik oorspronkelijk zocht. Intussen
was ik, dwalend door dit bosperceel, meer dan 8 km aan het zoeken
geweest.
Echt, een unieke ervaring! Het avontuur gaf aanvankelijk een deukje in
mijn richtingsgevoel. Daar vertrouw ik nog steeds op. Achteraf zie ik op de
detailkaart, dat mijn richtingsgevoel wel degelijk in orde was. Alleen het
pad dat ik zocht, is niet via de Colusdijk te bereiken. Als ik mijn
navigatiesysteem had meegenomen, was het vermoedelijk niet gebeurd.
Maar, wie neemt er nou een navigatiesysteem mee, wanneer je met de
fiets van Maarheeze naar Weert gaat om via Nederweert weer naar huis
te gaan..?!. Ik ben bang dat ik te eigenwijs ben, om op dat soort
fietstochtjes de fietsroute te programmeren op een navigatiesysteem.
Toch het blijft een aparte ervaring. Verdwalen binnen 10 km van huis...
Jan Migchels
BARONIE VAN CRANENDONCK; DE NIEUWE BUREN
De trouwe lezer van de Craenkoerier is ongetwijfeld op de hoogte van de
verhuisplannen van het IVN naar de Baronie. Hoewel nog niet alles in
kannen en kruiken is, leek het uw redactie aardig om alvast wat nieuwe
buren aan u voor te stellen. En dan vooral degenen met natuur hoog in
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het vaandel. Achtereenvolgens stellen Herenboeren de Groote Heide, de
familie van Lievenoogen (die het vlees voor de Herenboeren levert), en de
ANV Land van Cranendonck zich aan u voor.
HERENBOEREN DE GROOTE HEIDE
Martine van de Pavoordt-Soupart is een van de mensen in de communicatiecommissie. We stelden haar een aantal vragen:
Hoe lang bestaan jullie al? In maart 2019 zijn we met een aantal
kartrekkers ‘aan de keukentafel’ gaan zitten. In juni 2019 is onze
coöperatie officieel opgericht en in maart 2020 zijn we gestart met
activiteiten op De Baronie. In april konden we al genieten van de eerste
producten.
Hoeveel leden heeft de boerderij? Momenteel zijn meer dan 170
huishoudens lid van onze boerderij, die samen zo’n 420 personen
vertegenwoordigen. Onze boerderij kan voedsel voor zo’n 500 mensen (ca
200 huishoudens) produceren. Er is dus nog plaats….!
Wat is het doel van de vereniging? Ons motto is Samen duurzaam
voedsel produceren. Behalve een plek waar eten wordt geproduceerd, is
een Herenboerderij ook de plaats waar mensen samenkomen, ze elkaar
en hun boer spreken en waar nieuwe vriendschappen en mooie
initiatieven ontstaan. Recepten worden uitgewisseld, er worden
workshops en lezingen verzorgd, kinder-activiteiten georganiseerd en
rondleidingen gegeven. Herenboeren eten met de seizoenen mee, van
grond die ze langjarig pachten en waarop hun boer het voedsel
produceert dat ze willen eten.
We werken zo duurzaam mogelijk, en dat zie je terug op het land. De
bodemkwaliteit gaat erop vooruit, de natuur kan zich ontwikkelen en het
landschap herstelt zich. Zo is het niet alleen voor mensen, maar ook voor
planten en dieren een fijne plek om te zijn. Herenboeren zijn onafhankelijk, want runnen met elkaar een bedrijf zonder zoiets als een bank
of subsidie
Wie is de doelgroep? Iedereen die in de regio woont (ongeveer op een
kwartier reizen van De Baronie) en die graag de regie wil over z'n eigen
voedselproductie. Iedereen die wil weten wat ie eet: voedsel dat is
geproduceerd met respect voor de natuur, de dieren én de mens. We
hebben overigens ook leden van wat verder weg, bijvoorbeeld uit
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Eindhoven, Veldhoven en Someren. Die hebben vaak met elkaar
afgesproken om de beurt voor elkaar de oogst op te halen op de
boerderij.

Boer Jordi en Martine bij
de groenten

De tijdelijke kas

Is het (onderdeel van) een landelijke beweging? We zijn een zelfstandige
boerderij, maar we zijn wel onderdeel van de Herenboerenbeweging
genaamd Herenboeren Nederland. Herenboeren Nederland ondersteunt
burgers bij de ontwikkeling van natuurgedreven coöperatieve Herenboerderijen.
Wat zijn de producten; zijn er uitbreidingsplannen van het
assortiment/werkzaamheden? De Herenboerderij is een kleinschalig,
gemengd boerenbedrijf. Een coöperatie van maximaal 200 huishoudens is
eigenaar en samen hebben ze een boer in dienst die exclusief voor hen
het eten produceert dat ze willen. Denk daarbij aan groenten, fruit,
aardappelen, uien en vlees van runderen, varkens en kippen. Dit jaar (ons
opstartjaar) hebben we al genoten van andijvie, sperziebonen boontjes,
bosuitjes, snijbiet, aardappels, bietjes, radijsjes, courgette, witte kool,
rode kool, uien, bospeen, palmkool, pompoenen, elke week kruiden
(peterselie, tijm, koriander, basilicum, etc), Chinese kool, en dan ben ik
ongetwijfeld een deel vergeten...
Zijn er activiteiten die specifiek op kinderen zijn gericht (bijv. Leren
tuinieren o.i.d.)? Nog niet, maar dat is zeker iets wat we (wellicht samen
met IVN) willen gaan organiseren. We denken dan aan het leren verzorgen
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van dieren, helpen op het land, het leren bewaren van voedsel en
kookworkshops. Niet alleen voor kinderen overigens, maar we willen ook
zulke activiteiten voor volwassenen organiseren.
Zien jullie samenwerkingsmogelijkheden met IVN? Ja zeker, bijv. op het
gebied van kinderen tuiniersactiviteiten of het organiseren van wandelingen over de Baronie.
Interview door Ilva
FAMILIE VAN LIEVENOOGEN
Wij zijn de familie van Lievenoogen: May, Tinus, Laurens en Nico runnen
gezamenlijk de boerderij met Limousin koeien. Onze dochter Cobi heeft
geen interesse in het bedrijf. In 1979 zijn we getrouwd en vanaf die tijd
hebben we dieren gehad: varkens, koeien, schapen en diverse soorten
pluimvee.
In 2000 zijn we met 3 stuks Limousin vaarzen begonnen. Limousin is een
Frans vleesras, dat met sobere voeding een lekker stuk rundvlees
produceert. Tevens staat het ras erom bekend dat het makkelijk afkalft.
Vroeger werd de Limousin gebruikt als trekdier; mogelijk dat Napoleon al
gebruik maakte van de Limousin om in Cranendonck terecht te komen…!
Wij hebben als doel om op een natuurlijke manier de dieren een goed
leven te geven en daarbij eerlijk en lekker vlees te produceren. We doen
dit door kruidenrijke graslanden te ontwikkelen en in stand te houden, en
daarmee de biodiversiteit te verhogen. We zijn dan ook door de dierenbescherming gecertificeerd als een
2 ** Beterleven bedrijf.
Onze dieren hebben geen hoorns.
Dit komt omdat we met 2
homozygoot hoornloze stieren
fokken, waardoor de nakomelingen geen hoorns hebben. Sinds
de oprichting van Herenboeren
de familie van Lievenoogen
De Groote Heide zijn wij
leverancier van hun rundvlees.
Daarnaast verkopen we sinds kort ook vleespakketten van ons vee. We
beheren op dit moment ca 30 ha grasland; hiervan is ongeveer de helft
natuur. De percelen liggen verspreid: Budel-Dorplein, Achelse Kluis,
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Dommelen, Leende-Strijp, Soerendonk en Gastel. Daarnaast is ons plan
om op de Baronie van Cranedonck ca 20 ha te gaan beheren met
kruidenrijk grasland en diverse soorten (eetbare) bomen en struiken. De
planning is nu dat dit vanaf 1 oktober 2021 gaat starten.
De 1e doelgroep van ons bedrijf zijn de consumenten, die bewust vlees
willen kopen van vee dat een goed leven en goede verzorging heeft
gehad. In de tweede plaats werken we voor de grondeigenaren die hun
land duurzaam willen beheren en die dat beheer aan ons toevertrouwen.
Als 3e doelgroep zijn er de bedrijven die hun CO2-uitstoot willen
compenseren door bijv. het (laten) planten van bomen, de z.g. carbon
farming.En tenslotte zijn er nog de collega Limousinhouders, die een
goede stier willen kopen om hun eigen veestapel te verbeteren. Onze
dieren zijn allemaal ingeschreven in het stamboek en hebben op
keuringen diverse prijzen gewonnen.
De bedrijven zijn gevestigd aan de Blake Beemd 10 in Soerendonk en de
heikant 19 in Gastel. Meer informatie en contactgegevens: facebook:
Limousinbedrijf van Lievenoogen; email: nicovanlievenoogen@gmail.com.
May van Lievenoogen
ANV LAND VAN CRANENDONCK
De ANV (Agrarisch Nederlandse Vereniging) bestaat intussen 11 jaar. Wij
hebben op dit moment ongeveer 130 leden. Dit aantal is behoorlijk
stabiel. Doel van de ANV is om landbouw en natuur samen te brengen.
Wij willen alle partijen en verenigingen in Cranendonck samenbrengen,
om samen te werken en elkaar te versterken en dan met name gericht op
het buitengebied. Onze doelgroep is dan ook iedereen die betrokken is bij
het buitengebied van Cranendonck. Er is een landelijke dekking van
agrarische natuurverenigingen.
Het ANV land van Cranendonck heeft samen met een aantal andere ANV’s
een collectief Midden-Brabant opgericht. Wij verzorgen bloemenranden
en leggen ze ook aan. We beheren diverse percelen rondom de Baronie
en proberen daar samen met anderen natuurwaarden te herstellen. Daarnaast voeren we zaagwerkzaamheden uit voor de gemeente. Zo onderhouden we diverse routes gelegen in Cranendonck voor het vrijetijdsbedrijf Eindhoven. We organiseren cursussen zoals veilig omgaan met de
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kettingzaag en snoeien van fruitbomen. Daarnaast zetten we ons in voor
de zgn. groen/blauwe diensten: Gemeenten, waterschappen en de
Provincie willen de kwaliteit van het Brabantse landschap behouden en
verbeteren. Daarom belonen ze agrariërs en andere particuliere grondgebruikers die zich actief in willen zetten voor de kwaliteit van natuur en
landschap in het agrarische cultuurlandschap. Bijvoorbeeld door het
aanplanten van een houtwal of elzensingel, de aanleg van een bloemrijke
rand langs akkers, of door het onderhoud van een mooie rij oude
knotwilgen. Hiervoor heeft de Provincie het Groen/Blauw Stimuleringskader (StiKa) in het leven geroepen. De Provincie is ‘eigenaar’ van de
regeling en verdubbelt iedere euro die een gemeente of waterschap
beschikbaar stelt.
Het ANV is werkzaam in het buitengebied van Cranendonck, waar ook het
IVN werkzaam is. Een project van het ANV is bijvoorbeeld het ondersteunen van de (wilde) bij via Bee-deals.

Bloemenrand langs akker

Onderhoud door ANV

Daarin heeft ook het Immenhof meegedraaid. Daarnaast is er samenwerking met de IVN-vogelwerkgroep om de kasten te onderhouden en
schoon te maken. Zo nemen wij deels de uilenkasten voor onze rekening,
waarbij we ook het aantal jongen monitoren, zodat ze daarna geringd
kunnen worden. Dit n.a.v. de vraag van enkele boeren om een uilenkast
op hun erf te plaatsen.
Verder hebben we in het voorjaar een aantal torenvalkkisten gemaakt en
geplaatst. Ook hebben we met de vogelwerkgroep van het IVN 30
nestkastjes gemaakt. Wij hopen het IVN als nieuwe buur te verwelkomen!
Robbert Steijvers
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STAY-IN-TOUCH-CHALLENGE VAN HET BUDELSE BEDRIJF PROWISE
Zoals elders in de Cranekoerier gemeld, is het IVN een digibord rijker! De
firma Prowise kwam met de zgn. Blijf-in-contact-uitdaging. Een wedstrijd,
waarbij een vereniging of club duidelijk moet maken hoe ze tijdens de
Corona-periode op een verantwoorde manier met elkaar in verbinding is
gebleven.
Wiel Zentjens heeft een prachtige presentatie gemaakt over onze
vereniging en haar activiteiten. Met fantastisch resultaat: het digibord!!

Samengesteld door Wiel Zentjens
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UIT DE MEDIA
IVN OP FACEBOOK
Zwanen-echtpaar bij de Rioolwaterzuivering in Soerendonk. Een
prachtig wandelgebied met tekst en
uitleg over waterzuivering. Het
afvalwater stroomt zonder pompen
(Vrij verval) naar de rioolzuivering,
met nieuwe technieken, zoals zandfilter en waterharmonica, waardoor
het een grote ecologische waarde
krijgt.

Melding op de facebook pagina IVN
Cranendonck op 11 nov 2020

IVN IN HET HAC
Natuurlijk weet u dat 3 van onze ster-reporters wekelijks een stukje in het
HAC publiceren over de natuur in onze directe omgeving. Zowel de vogels,
insecten als de planten komen aan bod. Grote dank aan Harrie Hegge,
Wiel Zentjens en Toon van Seggelen voor deze leuke en leerzame
informatie over de natuur!
DANK
aan iedereen die een bijdrage leverde aan deze Craenkoerier.
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De Craenkoerier
de Craenkoerier verschijnt drie maal per jaar en wordt gratis verspreid onder de leden en
begunstigers.
IVN Cranendonck
De afdeling IVN Cranendonck draagt bij aan een duurzame samenleving door zoveel mogelijk mensen
te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving.
Contributie:
Landelijk lid: per 01-01-2018

€ 25,00 per jaar

Donateur:

€ 15,00 per jaar

Thuisinwonend jeugdlid

€ 5,00 per jaar

Thuisinwonend lid/donateur:

€ 10,00 per jaar

Landelijke leden ontvangen 4x per jaar het IVN blad Mens en Natuur en 3x per jaar de Craenkoerier
Plaatselijke leden ontvangen drie keer per jaar de Craenkoerier
Contributie voor 1 april overmaken op rekening IBAN: NL66RABO 014.79.17.174 ten name van: IVN
Cranendonck Budel onder vermelding van uw lidnummer. Opzeggen lidmaatschap voor 1 november
bij de ledenadministratie.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Inschrijfformulier IVN Cranendonck
Ondergetekende geeft zich op als:

En wil de Craenkoerier als

□

Landelijk lid

□

Donateur

□

Thuiswonend jeugdlid

□

Thuisinwonend lid/donateur

□

Digitaal document

□

Papieren document

Naam:.......................................................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................................................
Geboortedatum:......................................................................................................................................
Telefoon: …………………………………. E mail: ...............................................................................................
Datum: ………………………………… Handtekening: .......................................................................................
Vanaf 25-05-2018 is de Alg. Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Door deze
privacywetgeving mogen wij uw gegevens meestal niet zonder uw toestemming bewaren en
gebruiken. Bij uw aanmelding als lid van het IVN geeft u toestemming voor het bewaren en gebruiken
van uw gegevens (zie www.https://www.ivn.nl/afdeling/cranendonck voor verdere informatie .
Inleveren of opsturen naar de ledenadministratie:
Jos van Velthoven; Sterkselseweg 14, 6026 EB Maarheeze, j.vnvelthoven@chello.nl
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DRUKWERK

Indien onbestelbaar graag retour aan:
IVN afdeling Cranendonck
p/a/ Heuvel 4
6023 RA BUDEL-SCHOOT

