Nieuwsbrief IVN Maas en Niers februari 2021
In deze nieuwsbrief willen wij jullie informeren over het terugtreden van onze voorzitter, de wisselingen in
het bestuur, de corona en het Groen Traineeship voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Verder ook
nieuws van de werkgroepen, de ontwikkeling van het natuurbelevingspad, de bomenroute en over het
einde van de gedichtenroute.

Van het Bestuur
Zoals we eerder hebben aangekondigd zal onze
voorzitter Martien van Raaij dit jaar met de
Algemene Leden Vergadering aftreden. Echter
door persoonlijke omstandigheden heeft Martien
besloten om de voorzittershamer neer te leggen
per 1 Januari jl. Dit betreuren wij zeer, maar
begrijpen we heel goed.

Samenwerken met Martien was een plezier. Wij zullen hem missen. Niet alleen vanwege zijn kennis en
kunde, zijn respectvolle omgang met een ieder, maar ook zijn kwaliteiten als voorzitter en zijn passie voor
IVN. Dankzij Martien staat onze vereniging nu stevig op de kaart en zijn we volop in beweging naar een
gezonde toekomst.
Gelukkig heeft Martien ons laten weten dat hij lid blijft en zich wil inzetten voor de nieuwe werkgroep
Natuur en Milieu.

We danken Martien voor 8 jaar voorzitterschap en voor alles wat hij voor onze vereniging betekent heeft.
Uiteraard niet alleen een woord van dank aan Martien. Ook zijn vrouw Marlies bedanken wij. Zij heeft het
mede, als zijn steun en toeverlaat, mogelijk gemaakt dat Martien zich op zijn wijze kon inzetten voor onze
IVN.

Als straks deze corona periode voorbij is en we elkaar weer kunnen ontmoeten gaan we samen met
Martien stilstaan bij zijn afscheid en zullen we met elkaar toosten “op Martien“.

Harry, Hennie, Jan, Jos, Marcel, Marian, Peter.
Bestuur IVN Maas en Niers.

Bestuurswisselingen
In overleg heeft het bestuur besloten dat Jan Wolters, onze vice-voorzitter, de rol van voorzitter tijdelijk
waarneemt en leiding geeft aan IVN Maas en Niers tot aan de ALV, medio mei. Op deze manier zetten we
het traject Licht & Gericht voort en ronden we het samen af. Vervolgens starten we de procedure op voor
het vinden van een nieuwe voorzitter.
Ook hebben we besloten om met een compact Dagelijks Bestuur te werken, zodat we taken (nog) beter
verdelen. Het nieuwe DB bestaat uit voorzitter Jan Wolters, secretaris Marcel Aaldering en
penningmeester Harry van de Ven.

Website
Het beheer van de website is overgedragen van Frans Kerkhoff
naar Marcel Aaldering en Marian Vink. website@ivn-maasenniers.nl

Vanaf deze zijde willen wij Frans heel hartelijk danken voor zijn inzet, niet alleen voor
zijn bijdragen aan de website en Manie maar ook voor het gereedmaken en
verzenden van alle nieuwsbrieven.
De layout en nog wat andere zaken, zo kwam o.a. uit de enquête, vragen om een aanpassing en
actualisering. Marian en Marcel willen samen met de werkgroep PR en Communicatie ook het
zoeken naar informatie vergemakkelijken.

Stand van zaken traject Licht & Gericht
IVN Maas en Niers heeft op dit moment 329 leden, dat is voor een IVN-afdeling een mooi aantal. Maar het
aantal is niet het enige dat van belang is.

In 2020 is het bestuur het traject Licht & Gericht gestart om een oplossing te vinden voor zaken waar we
al jaren tegen aan lopen, zoals vergrijzing, bezettingsproblemen en de terugloop van actieve leden.

Lees meer

Corona
Ook binnen IVN Maas en Niers houden we ons aan de laatste maatregelen van RIVM. Alle activiteiten
van de werkgroepen alsmede excursies zijn vanwege Corona tot 24 April opgeschort. (
Tot begin van de Mei-vakantie )
Meer informatie hierover is te vinden op onze website Corona en IVN Maas en Niers

Groen Traineeship voor
jongeren tussen de 16
en 27 jaar
De afgelopen twee jaar hebben honderden
trainees tussen de 16 en 27 jaar zich ingezet
voor natuur en duurzaamheid in Nederland. Ze
hebben bijvoorbeeld zeldzame diersoorten
geholpen, een overtuigende campagne bedacht
om plasticgebruik te verminderen, een Tiny
Forest aangeplant en beheerd, of ze zijn met
andere jongeren onderdeel geweest van een
klimaat campagne.

Ben jij tussen de 16 en 27 jaar? En wil jij vanaf februari vijf maanden ongeveer één dag per week deel
uitmaken van een team met leeftijdsgenoten en werken aan een tof project? Meld je dan aan voor een
Groen Traineeship

Lees meer

Glasvezel
Recent is ook op onze locatie de glasvezel is aangelegd. Het wachten is nu nog op het aansluiten in ons
onderkomen.

Nieuws uit de werkgroepen
De drukkerij waar de Manie werd gedrukt is eind 2020 gestopt. We zijn bezig om een andere drukker te
vinden.

De werkgroep PR en communicatie is aan de slag met het vernieuwen van de nieuwsbrief en de Manie.
Zo ook het actualiseren van de website. Wil je meedenken of heb je ideeën of suggesties? Stuur dan een
mailtje naar secretaris@ivn-maasenniers.nl

De werkgroep Natuur en Milieu
Er zal door de nieuw opgerichte werkgroep Natuur en Milieu een zienswijze worden ingediend tegen de
aanleg van de verbindingsweg in Milsbeek (afvoer van zand en grind naar de N-271 )
De vogelwerkgroep
De vogelwerkgroep heeft op de steenfabriek een aantal nestkasten van de roofvogels verplaatst en
aangepast.

Kerkuilen in de steenfabriek
In 2008 stopte de steenfabriek aan de
Bloemenstraat in Milsbeek met het fabriceren van
bakstenen. Sinds die tijd staat het complex leeg
en geleidelijk raakte het meer en meer in verval
door vernielingen en de weersinvloeden. Het dak
zit dan ook vol gaten en omdat er op meerdere
plaatsen asbest ligt wil de huidige eigenaar, de
firma Wienerberger de asbestdaken saneren en
uiteindelijk het gehele complex gaan
slopen. Omdat er al jaren kerkuilen rondvliegen
en nestelen moet ingevolge de Wet
Natuurbescherming tijdig voor vervangende
nestgelegenheid worden gezorgd.
Lees op onze website het volledige artikel van
Jos Ballast.

Lees meer

Natuurbeleving pad
Er is een aanvang gemaakt met het onderhoud en aanpassen van het speel- en natuurbelevingspad.
Allereerst moest daar een overeenkomst met Staatbosbeheer (eigenaar van het terrein) voor worden
gesloten waarin de verantwoordelijkheden zijn geregeld.

Bomenroute
Het voornemen is om de bomenroute en bewegwijzering van een QR code te voorzien om de
gebruiksvriendelijkheid te vergroten. We hebben daar medewerking van Staatsbosbeheer voor nodig en
we hebben nog geen antwoord. In de volgende nieuwsbrief hopen wij meer duidelijkheid te verschaffen.

Gedichtenroute
De gedichtenroute op het “kamp” terrein was enigszins verouderd. Na overleg met betrokken instanties is
besloten de gedichtenroute op te ruimen. Een gedeelte van de nog bruikbare borden met foto’s en teksten
worden opgehangen onder de kapschuur.

Onze begeleiders van de Groentjes hebben er vaak met kinderen en ook met ouderen bij stilgestaan om
voor te lezen. Altijd een mooi rustmomentje tijdens een van de vele excursie...

Gelukkig krijgen de meeste nog goed leesbare gedichten voorlopig een mooi plekje aan een van de
wanden van de kapschuur. Kunnen we nog een hele poos genieten van deze pareltjes van Bronlaak en
Dichterbij.

Oproep
Veel van onze leden zijn regelmatig buiten en genieten van de natuur. Daarbij zien we vaak
bijzonderheden die leuk zijn om met elkaar te delen. Als je nu iets ziet en met je mobile telefoon een foto
maakt en die mailt/appt naar info@ivn-maasenniers.nl

Dan kan dat mogelijk in de nieuwsbrief en/of website opgenomen worden. Wel erbij vermelden waar en
wanneer je dit gezien hebt en eventueel vermelden wat het is.

IVN Maas en Niers
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