Nieuwsbrief voor IVN-Born - Land van Swentibold

Nummer: 146
herfst:
2021

Foto: René Schreurs

De IVN-missie: het IVN laat je leren van de natuur en verrijkt daarmee je
leven. Het laat je nadenken over je gedrag en motiveert je tot milieubewust
handelen.
Zie onze website: www.ivn.nl/afdeling/born-land-van-swentibold
Mailadres: ivn.born@gmail.com

Inhoud:
Pag. 2
4
5
6
7
9
10
11
13
14
15

Algemene Ledenvergadering 2021 in het Podiumkerkje te
Grevenbicht
RaboSupport 2021
Nacht van de Nacht 30 oktober. De voordelen van minder licht
Eikenweerschijnzwam
Onze activiteiten komend najaar
Herinrichting Trierveld en onvergraven natuur langs de Kingbeek
en de Kink
Aanbod tijdschriften
Open dag Bron 6, 1 augustus 2021
Keuringsdienst van waarde, Bij-vriendelijke planten?
Colofon
Contributie
Incassomachtiging

Algemene Ledenvergadering 2021 in het Podiumkerkje te
Grevenbicht
Geachte IVN - leden en donateurs,

Het bestuur van IVN Born-Land van Swentibold nodigt leden en donateurs uit
om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering.
De vergadering wordt gehouden op donderdag 4 november 2021 en begint
om 19.30 u.
Om onder de geldende coronaregels de deelname van allen mogelijk te
maken, wordt er uitgeweken naar een andere locatie dan gebruikelijk.
De vergadering wordt nu gehouden in het
Podiumkerkje, Heilig Kruisstraat 30
6127 CD, Grevenbicht.
Velen van u kennen deze mooie locatie van ons 50-jarig jubileum in 2017.
In verband met de catering, die we nu zelf moeten regelen, is het praktisch
als u even laat weten dat u naar de vergadering komt!
Stuur een mailtje naar; ivnborn.secretaris@gmail.com
Agenda:

1. Opening en welkom door voorzitter Arno Duwel
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 1 oktober 2020
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jaaroverzicht 2020 door secretaris Neli Kalisvaart
Voorstel benoeming nieuwe penningmeester Meinse van der Velde
Financieel verslag 2020 door de penningmeester
Verslag van de kascontrolecommissie
Begroting IVN 2021 opgesteld door Huub Geurten
Decharge voor penningmeester en bestuur voor beleid 2020
Vragen aan en opmerkingen over het jaarverslag van de werkgroepcoördinatoren
Verslag van de ARBO coördinator Fenneke Linker
Verkiezing van leden kascontrolecommissie
Rondvraag
Pauze met koffie en vlaai!
Presentatie door Sylvia Spierts, IVN-consulente en coördinator Schone Maas Limburg.
Zij zal een presentatie verzorgen over het project ‘Schone Maas, de rivier die niet
alleen een levensader, maar ook zorgenkind is voor Limburg
15. Sluiting rond de klok van 22.00uur
Toelichting op de agenda.
Agendapunt 2; De notulen van de ALV 2020 zijn via Bron 6 nummer 143 (winter
2020) aan alle leden en donateurs verspreid.
Ook op onze IVN-website www.ivn.nl/afdeling/born-land-van-swentibold kunt u dit
nummer van Bron 6 opzoeken en herlezen.
en kunt u ook meteen onze IVN-website bekijken!!
Op deze vergadering liggen de notulen van 2020 en de financiële stukken 2020 en

begroting 2021 ter inzage.
Agendapunt 4; Onze penningmeester Huub Geurten heeft om persoonlijke
reden het penningmeesterschap per 30 oktober neergelegd. We zijn Huub
dankbaar voor het vele werk dat hij voor onze vereniging heeft verzet.
Meinse van der Velde, bekend bij een deel van onze leden van de
vogelwacht, vogelcursus, vogelexcursies en bij onze struingroep, heeft zich
beschikbaar gesteld deze taak op zich te nemen.
Het bestuur stelt voor om hem tot penningmeester te benoemen.
Agendapunt 8; De jaarverslagen van de werkgroepen vindt u in Bron 6 nr.144
(Deze staan ook op onze website). Heeft u daarover vragen stel ze tijdens deze
vergadering aan de coördinatoren.
Agendapunt 10;
- Voor de kascontrolecommissie vragen we weer enkele van onze leden om de
boekhouding van onze vereniging te controleren. Uiteraard is Meinse aftredend lid
van de kascontrolecommissie.
Voor verdere informatie, of vervoersproblemen naar de vergadering: bel onze
secretaris Neli Kalisvaart 046-451 1993
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RaboSupport 2021
IVN Born-Land van Swentibold doet ook dit jaar weer mee met Rabo
ClubSupport!
Je kunt onze vereniging een financieel steuntje in de rug geven door als lid
van de Rabobank een stem op ons uit te brengen.
Als je een betaalrekening bij de Rabobank hebt maar nog geen lid bent, kun
je dat gratis en vrijblijvend worden via https://www.rabobank.nl/leden
Tot 25 oktober kun je een stem uitbrengen op 3 verschillende deelnemende
verenigingen en stichtingen.
Bezoek daartoe dan rabobank.nl/clubsupport of volg eenvoudig(er) het
onderstaande stappenplan:
Log in op je rekening bij de Rabobank op de site of in de app.
Ga via “Service” naar “Zelf regelen” en dan naar “Stem op jouw club”.
Je klikt in de lijst van deelnemende clubs op IVN Born (enkel aanvinken is niet
genoeg) en klikt op “Stemmen”.
Je kunt nu je “stem bevestigen” of eerst nog 2 andere clubs selecteren en
daarna je 3 keuzes bevestigen.

ZEG HET VOORT AAN
AL JE VRIENDEN EN
BEKENDEN!
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Nacht van de Nacht 30 oktober

De voordelen van minder licht

Lichtvervuiling is een probleem. Door lichten te doven bespaar je veel geld en
energie. Ook zorgt het voor een mooiere, heldere sterrenhemel in
Nederland. Het is daarnaast
ook beter voor het ritme van
(nacht)dieren en de
gezondheid van mensen. Uit
onderzoek blijkt tevens dat 8
van de 10 Nederlanders wil
dat bedrijven de
reclameverlichting en
aanlichting van de
bedrijfspanden dooft.
Regionale verschillen
Maar liefst 71% van de gefotografeerde bedrijven had onnodige verlichting
branden. Daarvan had 42% de binnenverlichting aan, 33% de
buitenverlichting en 25% van de bedrijven had zowel binnen als buiten de
verlichting branden. Het energieverbruik van 150.000 huishoudens!
‘Licht aan voelt veiliger’
De meest genoemde reden waarom bedrijven de lichten de hele nacht laten
branden, is vanwege veiligheid tegen inbraak. In de praktijk blijkt dat
inbrekers juist licht nodig hebben. Licht door bewegingssensors heeft een
afschrikkende werking. Een onverlicht gebouw waar het licht plotseling
aanspringt door een bewegingsdetector trekt meer aandacht dan een
gebouw waar continue licht is. Er is dus een simpele oplossing: door sensors
aan te brengen wordt verlichting automatisch gedoofd en springt aan bij
onraad.
Dit doen wij
De komende weken delen de NMF’s foto’s van bedrijven met de meeste
onnodige nachtverlichting via social media. Daarbij is het verzoek (vaker) de
lichten te doven en de aanbevelingen te bekijken om het pand duurzamer te
verlichten.
Nacht van de Nacht op 30 oktober
Ook dit jaar organiseren het Kasteelpark, het IVN Born en de sterrenkundige
vereniging helaas wéér geen Nacht van de Nacht-activiteit.
We hopen dat dit volgend wel weer mogelijk zal zijn.
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Op 30 oktober wordt wel landelijk de Nacht van de Nacht gehouden. Een
nacht waarin allerlei leuke activiteiten in het donker op het programma
staan. Meer over de Nacht van de Nacht en de activiteiten lees je op de
website over De Nacht. Bron; Natuur en Milieu Federatie Limburg
Eikenweerschijnzwam
De eikenweerschijnzwam is
een grote, dikke en
zeldzame houtzwam die aan
de voet van oude eiken
groeit. Hij is eenjarig en hij
sterft binnen het jaar af. Hij
is tot 30 cm. breed en 10 cm.
dik. Het oppervlak is bleek
beige-bruin en fluwelig; aan
de rand is hij bedekt met
druppels donkerbruine
waterige vloeistof.
De eikenweerschijnzwam
groeit uitsluitend aan de
voet van oude, meer dan
100-jaar oude nog levende
eiken. De zwam breekt het
hout af en na een aantal
jaren sterft de boom.
Meestal zijn oude eiken te
vinden in parken en op
landgoederen.
De eikenweerschijnzwam was in september te zien naast kasteel Limbricht.
Neli Kalisvaart
Beste IVN’ers, zeer waarschijnlijk komt u tijdens wandelingen, fietstochten
of in uw eigen tuin leuke, mooie of interessante natuurverschijnselen
tegen!
Fotografeer ze, schrijf er bij wat, wanneer of hoe; een klein verhaaltje is
uiteraard heel leuk. Stuur het aan de redactie …………………………….
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Onze activiteiten komend najaar
• Herfstactiviteit voor kinderen
Knutselen met herfstschatten uit de natuur
Na twee jaar kunnen we gelukkig weer aan de slag. Kinderen in de leeftijd
van 6 t/m 12 jaar zijn welkom met een van hun (groot)ouders of een
andere volwassene als begeleider.
De activiteit vindt plaats op woensdag 20 oktober a.s. van 14.00 uur tot
ongeveer 16.00/ 16.30 uur. Deelname is gratis, een kleine vrijwillige
bijdrage is welkom. We gaan aan de slag in het IVN-gebouw de Gaard in
Born, ingang links naast de parkeerplaats bij het Kasteelpark aan de
Barbou van Roosterenstraat in Born.
Inschrijven moet en kan via e-mail: Linda.elisabeth.m@gmail.com.
Graag je naam en leeftijd vermelden. Voor meer informatie kun je bellen
met Linda Schoutelen: 06-30899319 Er is beperkt plek, dus geef je snel
op!

• Bomenspeurtocht

De kinderen maken op zondag 31 oktober samen met hun
ouders/grootouders een spannende tocht door het bos. De route is
aangegeven en onderweg zijn er leuke, creatieve en leerzame opdrachten.
Aan het slot volgt nog een spannend verhaal. Na afloop even uitpuffen
met limonade of chocomel in ons IVN-buitenverblijf Bron 6, in het
Limbrichterbos Aanmelden moet en kan bij; Marry Duwel:
marry.duwel@hetnet.nl of 046 485 3003
Startplaats: vanaf de parkeerplaats van het Dierenbeschermingscentrum
aan de Langereweg 9, 6121 SB Born. Starttijd tussen 13.30 en 14.30 uur
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• Wilgen knotten voor de jeugd
Sterke jongens en meiden tussen de 8 en 16 jaar gezocht! Volwassen
knotwilgen worden elke 4 of 5 jaar gesnoeid om de bomen gezond te
houden. Dit jaar is het weer tijd om er een flink aantal rond het
Dierenbeschermingscentrum in Born te knotten.
We gaan deze ochtend gezellig en veilig lage knotwilgen snoeien: takken
zagen en knippen, houtstapels maken en twijgen opruimen. Onder
toezicht van ervaren IVN-leden van de werkgroep “Behoud Knotbomen”
gaan we ervoor zorgen dat waardevolle knotwilgen mooi worden
gesnoeid zodat ze er weer voor 4 of 5 jaar tegen kunnen.

Het belooft een leuke ochtend te worden waarbij we met een
enthousiaste groep jeugdigen en hun begeleiders lekker bezig zijn in de
buitenlucht! Na afloop is er ter beloning voor iedereen een dampende
kom (erwten) soep.
Startplaats: aan het einde van de toegangsweg naar het
Dierenbeschermingscentrum Limburg aan de Langereweg 9, 6121 SB in
Born. Parkeren: Bij het Esso tankstation tegenover VDL Nedcar verlaat u
bij de stoplichten de hoofdweg Gelders Eind . U gaat direct daarna links de
toegangsweg naar het Dierenbeschermingscentrum op. Omdat de
parkeerplaats daar niet beschikbaar is, parkeert u rechts in de berm van
de toegangsweg.
Aanmelden: Cas van Heugten 046-4492099
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Herinrichting Trierveld en onvergraven natuur langs de Kingbeek en de Kink

Ondanks dat het nog een aantal jaren duurt voordat het gebied opgeleverd
gaat worden, zijn er nu al plannen in de maak voor herinrichting. Dit omdat
het consortium nu al wil weten hoe hoog het gebied afgewerkt moet worden.
Het vreemde aan dit verhaal is dat er nog een bestemmingsplan ligt waarin
beschreven staat hoe hoog het Trierveld opgeleverd moet worden en dat er
landbouw komt met natuurwaarden. Maar omdat er een deal met een
agrariër heeft plaatsgevonden in een ander deel, plant men nu om van 2/3
van het Trierveld natuurgebied te maken. We zijn toen met een aantal
mensen van de klankbordgroep aangevuld met omwonenden samen gaan
zitten en hebben onze wensen in kaart gebracht. Langs de Kingbeek van de
Deylersbrug tot aan de Kink inclusief de verlenging van de beek richting
Illikhoven willen we graag een beekbegeleidende biotoop ontwikkelen waar
o.a. de geelgors zich weer thuis gaat voelen en, na verarming van de grond,
zich opnieuw de typische vegetatie voor een beek ontwikkelt.
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In het Trierveld komt sowieso 1/3 landbouw terug omdat eigenaren dit zo
willen. De benoemde 2/3 natuur zou dan voor een deel langs de Ruitersdijk
ingericht kunnen worden met biologische landbouw of agrarisch
natuurbeheer zodat het gebied open blijft. Grasland met akkerkruiden en een
fruitboomgaard kan zeker ook. In het midden mag een plas blijven waar
rietkragen en ander struweel zich kan ontwikkelen voor de dieren die daar
eigen zijn. Langs het kanaal een bosstrook (voedselbos?) ook als barrière met
het ernaast gelegen industriegebied. Door het gebied kunnen semi-verharde
wandelpaden aangelegd worden, omzoomd door gemengde hagen. Het
gebied blijft zo het hele jaar bereikbaar, ook voor minder mobiele mensen en
ouders met een kinderwagen.
U kunt dit plan steunen door een mailtje met uw naam te sturen naar
cwwackers@ziggo.nl
Wim Wackers
Aanbod tijdschriften
Ben aan het opruimen en bied jaargangen aan van:
“Limburgs Landschap” vanaf ongeveer 2009, betreft 45 boekjes;
“Onverwacht Nederland” van Staatsbosbeheer, betreft 24 boekjes;
“Natuurbehoud” en “Puur Natuur” van Natuurmonumenten, betreft 20
boekjes.
Zitten geordend in papieren opbergdoosjes.
Als ik het IVN of een lid van jullie vereniging hiermee een plezier kan doen,
haal gratis af of laat door mij bij u bezorgen.
Als er geen interesse is, gaan alle spullen met het oud papier mee.
Hoor graag van U. Rinus Tubee - Holtum. Tel. 4852352

De Rollen
Foto: Leo Bakker
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Opendag Bron 6, 1 augustus
De basisregels voor de bestrijding van de coronapandemie werden
versoepeld en dat maakte het mogelijk om onze jaarlijkse “Open Dag” op 1
augustus door te laten gaan.
Bijna dreigde het weer roet in het eten te gooien: “Talrijke buien en kans op
een onweersklap”, volgens de weersverwachting. Satellietbeelden lieten toch
droge periodes zien in de vroege zondagmiddag. We besloten om de
activiteit door te laten gaan.
Enkele dinsdagmorgens, voorafgaand aan de open dag, waren diverse leden
al druk bezig geweest met poetsen, haag knippen, maaien en het repareren
van de bestrating. “Bron 6” was er klaar voor. Hoewel het zeker niet storm
liep met bezoekers uit onze doelgroep, mogen we op een geslaagde middag
terugkijken.

Bloemen uit de natuur zorgden voor feestelijke tafels. Onze vrijwilligers
zorgden met een kopje koffie en een stukje vla voor een gastvrij onthaal.
Ook de PR-stand is klaar voor de bezoekers. De folders liggen overzichtelijk
op tafel en leden van de werkgroep staan de geïnteresseerde bezoekers
graag te woord.
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Wethouder Leon
Geilen onthulde bij
Bron 6 samen met
onze voorzitter Arno
Duwel het
informatiebord voor
de blauwe
wandelroute.
De realisatie van dit
mooie bord werd
mede mogelijk
gemaakt door een
cadeaucheque van de
gemeente Sittard,
geschonken bij de 50-jarige jubileumviering van het IVN.

We misten de kinderen bij deze activiteit. De volwassenen genoten tijdens
het creatief beschilderen van de stenen.
Mevrouw Marianne Beugels was de winnares van de prijsvraag uit
Bron 6-145. Zij herkende de bloem op de foto: het vingerhoedskruid.
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Keuringsdienst van waarde;

Bij-vriendelijke planten?

Stel je zit lekker in je tuin of op je balkon en je denkt ‘Waar zijn al die bijen
gebleven?’ dan kan dat kloppen, want zij worden met uitsterven bedreigd. Je
kunt vervolgens iets doen! Maar of dat altijd een even goed idee is...
Wat kun je doen?
Wat je kunt doen is namelijk bij-vriendelijke planten kopen waar de bij, zoals
de naam al doet vermoeden, graag op afkomt. Maar uit de uitzending van
donderdag 16 september j.l. bleek dat ook deze planten chemische
bestrijdingsmiddelen bevatten. Zogeheten bij-vriendelijke tuinplanten die in
Nederlandse tuincentra worden verkocht zouden bestrijdingsmiddelen zoals
neo-nicotinoïden, gewasbeschermingsmiddelen bevatten die juist
bijensterfte veroorzaken. In de gloednieuwe aflevering werden 14
verschillende planten met bij-vriendelijke logo’s naar het laboratorium
gestuurd om te kijken of er chemische bestrijdingsmiddelen op deze planten
aangetroffen worden. Het resultaat is zorgwekkend.
Opeenstapeling van gif in het kleine lijfje

Tuinbranche Nederland laat weten dat de hoeveelheden gewasbescherming
die gevonden kunnen worden op bij-vriendelijke planten geen gevaar
opleveren voor bijen en dus niet schadelijk zijn. De Keuringsdienst sprak
experts die anders beweren.
Bron; nieuwsbrief TV-programma ‘Keuringsdienst van waarde’
13

Redactie:

Mieke Dullens, Jan Biemans, Jan Cox,
Arno Duwel
Neli Kalisvaart
6121 NX Born
IVN bankrek: NL64Rabo 010 83 94 948
ivnborn.secretaris@gmail.com
www.ivn.nl/afdeling/born-land-vanSwentibold
ivnlvs.born
@IVN_Swentibold

IVN-secretariaat:
Marcus Aurelius 21
Tel: 046 – 4511993
E-mail:
Website
Facebook:
Twitter

Ter informatie, de diverse lidmaatschappen en de bijbehorende contributie
voor 2021.
Soort
IVN-lid

Contributie*)
€ 24,00

Huisgenoot-lid
(alleen samen
met een IVN-lid)
Donateur

€ 12,00

€ 12,00

Wat houdt dit in
Je krijgt
Lid IVN landelijk en 4 x Bron6
IVN-Born
4 x Mens & Natuur
Lid IVN landelijk en
IVN-Born
Donateur IVN-Born 4 x Bron6

*) Een hogere bijdrage wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld.
Natuurgids: een IVN-lid en een donateur kunnen aan hun lidmaatschap een
abonnement op de Natuurgids toevoegen tegen gereduceerd tarief
(€ 17,-/jr.*). U ontvangt dit mooie tijdschrift dan 8 x per jaar.
*Dit geldt alleen bij een collectief abonnement via lokale IVN.

Ook de gemeente Sittard-Geleen-Born steunt het IVN
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