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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.
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Jaar van de merel
2022 is het jaar van de merel. Daarom
is deze overbekende vogel er dit jaar
vanaf het begin erbij. De laatste jaren
zijn de aantallen van de merel
gekelderd. Hoe dat komt is de vraag.
Juist dit jaar wordt intensief
onderzoek gedaan om die vraag te
beantwoorden. Ondertussen kunnen
wij genieten van het paar dat hopelijk
weer gaat nestelen op de fameuze
koeienkop.
Bezoek de site van vogelbescherming Nederland.nl voor meer informatie.
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Van de bestuurstafel
➢

De vredesduif in de Oekraïense vlag op de voorpagina staat symbool
voor de betrokkenheid van het vrije westen bij de oorlog in Oekraïne. We
willen, hoewel we ons machteloos voelen, ons medeleven aan de Oekraïense
bevolking tonen
➢
Het bestuur is uiteraard blij dat er weer meer activiteiten mogelijk
zijn nu de coronabeperkingen grotendeels zijn opgeheven. We herkennen de
gezichten weer die eerder achter de mondkapjes schuilgingen en we hoeven
minder angstvallig ver van elkaar te blijven. Mogelijk ook daarom kende de
snertwandeling de grootste opkomst ooit en werd ook de lezing van Joke van
der Steen over geneeskrachtige planten in het Podiumkerkje goed bezocht.
➢
Het bestuur heeft ervoor gekozen om tot nader order de presentaties
en ook de ALV in het Podiumkerkje in Grevenbicht te blijven organiseren. Er
is meer ruimte dan in “de Gaard” en zo kunnen wij meer afstand houden.
➢
Bestuurslid Leon Gemeni gaat in verband met te drukke privé
werkzaamheden helaas ons bestuur verlaten. Wie versterkt ons bestuur?
➢
Vermeldenswaard is dat ons alwetend erelid en vleermuiskenner Leo
van Witsen sinds kort verhuisd is. Wilt u hem en kaartje sturen : dit is zijn
nieuwe adres: Hof van Serviam, App. 243, Haspelsestraat 61, 6131 GE Sittard.
➢
In de loop van de maand maart zal onze penningmeester de
contributie van onze leden en donateurs die een machtiging hebben ingevuld
laten afboeken. Leden die zelf per bank betalen vinden de nota bijgevoegd in
deze “Bron 6”. Maak het bedrag meteen over, dat spaart onze
penningmeester veel werk!
➢
We kregen onlangs bericht van het landelijk IVN dat de contributie
per 1-1-2023 met € 1,- per jaar verhoogd wordt. Daarvan krijgt elke IVNvereniging € 0,50 voor de eigen
kas weer terug. De contributie
voor onze donateurs wordt ook
met € 0,50 verhoogd.
➢ Het bestuur feliciteert fam.
T. Alberts uit Nieuwstadt en Mw.
Ph. Stofmeel uit Grevenbicht met
hun 25 jarig-lidmaatschap van onze
IVN vereniging.
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Onze webmaster houdt onze website http://www.ivn.nl/born-swentibold up
to date en hij heeft een nieuwe, zakelijke Facebookpagina voor IVN Born
aangemaakt.
De oude pagina is, voor wie reeds Facebook gebruikte, nog steeds te
bereiken via de oude aanmelding. Maar op de pagina word je dan via een
doorverwijzing en link doorgestuurd naar de nieuwe:
https://www.facebook.com/IVNBorn/

Algemene ledenvergadering 2022 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 31 maart 2022 en begint om
19.30 u.
De vergadering wordt nu gehouden in het
Podiumkerkje, Heilig Kruisstraat 30, 6127 CD Grevenbicht
Er is bij het Podiumkerkje nauwelijks parkeergelegenheid. Advies: parkeer
op de markt van Grevenbicht, Burg Kotenplein 6127 BN (slechts 7 minuten
lopen naar het kerkje).
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:
Opening en welkom door voorzitter Arno Duwel.
1. Notulen Algemene ledenvergadering van 4 november 2021
2. Jaaroverzicht 2021 door secretaris Neli Kalisvaart
3. Financieel verslag 2021 door penningmeester Meinse van der Velde
4. Verslag van de kascontrolecommissie
5. Begroting IVN 2022 opgesteld door Meinse van der Velde
6. Decharge voor penningmeester en bestuur voor beleid 2021
7. Over vaststelling Lief en leedbeleid bij Bestuursbesluit
8. Vragen aan en opmerkingen over het jaarverslag van de werkgroepcoördinatoren
9. Verslag van de ARBO-coördinator Fenneke Linker
10. Verkiezing van leden kascontrolecommissie
11. Rondvraag
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Pauze met koffie en vlaai!
12. Lezing door Frank Keysers: Voorburchten in het Land van Zwentibold
13. Sluiting rond de klok van 22.00uur
Toelichting op de agenda.
Agendapunt 1: De conceptnotulen van de ALV 2021 zijn via “Bron 6”nummer
147 (winter 2021) 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.
Kunt u ook meteen onze IVN-website bekijken!!
Op deze vergadering liggen de notulen van 2021 en de financiële stukken
2021 en begroting 2022 ter inzage.
Agendapunt 7: Het bestuur heeft afspraken vastgesteld wanneer en hoe er
bij jubilea, afscheid en overlijden bij (bestuurs)leden-IVN’ers en collegaafdelingen een blijk van belangstelling vanuit onze IVN-vereniging wordt
gegeven.
Agendapunt 8: De jaarverslagen van de werkgroepen vindt u in deze
“Bron 6” nr.148. Zoals alle nummers van Bron 6 staat ook deze op onze
website. Heeft u daarover vragen? Stel ze tijdens deze vergadering aan de
aanwezige coördinatoren.
Agendapunt 10: Voor de kascontrolecommissie vragen we weer enkele van
onze leden om de boekhouding van onze vereniging te controleren.
Agendapunt 12: Na de pauze zal Frank Keysers een lezing houden met de
titel: Voorburchten in het Land van Zwentibold.
Kastelen en voorburchten zijn met name plekken waar natuur en cultuur bij
elkaar komen. Tijdens de lezing zal de spreker een tiental voorburchten in de
regio belichten aan de hand van vestingbouwkundige principes. De lezing zal
verlucht worden met veel afbeeldingen, waardoor u ‘onze’ en andere
voorburchten daarna waarschijnlijk met andere ogen gaat bekijken.

Ook de gemeente Sittard-Geleen-Born steunt het IVN
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Werkzaamheden langs blauwe wandelroute in het Limbrichterbos
De grote dode takken in de beuken en eiken langs het wandelpad van de
blauwe route worden verwijderd. We werken met een gespecialiseerd
bedrijf, dat een hoogwerker gebruikt en zorgvuldig checkt of er mogelijk
vleermuizen, vogels of andere dieren in de bomen aanwezig zijn. De
werkzaamheden duren ongeveer een week. De blauwe wandelroute blijft
toegankelijk.
Blijf op de paden
De mogelijk wel 150 - 200 jaar oude beuken en eiken zijn in verval, aan het

einde van hun leven. Het is een natuurlijk proces. In een aftakelend bos is er
veel dood hout dat een belangrijke functie vervult in het ecosysteem van het
bos. Van dit dood hout profiteren insecten, vogels zoals spechten, kleine
zoogdieren, planten en zwammen, zoals spechten, vleermuizen en
paddenstoelen. In het oudste gedeelte van het Limbrichterbos is er door deze
aftakeling van het bos gevaar voor vallende takken en bomen. In het kader
van veiligheid is het hier dus extra belangrijk om op het pad te blijven en
niet meer in de open ruimte onder de beuken en de eiken te lopen.
Dank voor de foto's van de 'kathedraal' en van honingzwammen op dood
hout van IVN Born-Land van Swentibold.
Contact: Heeft u vragen, neem dan contact op met
zuidlimburg@natuurmonumenten.nl
José Hermens, Boswachter communicatie.
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Alternatieve snertwandeling 23 januari 2022
Het jaar 2022 wilden we starten met de inmiddels traditionele
snertwandeling. Helaas dreigden de coronamaatregelen, net als vorig jaar,
roet in het eten te gooien omdat groepsactiviteiten niet waren toegestaan.
Daarom hebben we deze keer gekozen voor een wandeling die zonder gids
individueel gelopen kon worden. In
het Limbrichterbos werd met lint
een route uitgezet die gemakkelijk
te volgen was. Onderweg was de
uitleg door een IVN-natuurgids
vervangen door kaarten met tekst
zodat de deelnemers toch iets te
weten konden komen over de
natuur en het bos. Voor mensen
die op de zondagochtend al in de
stemming waren om hun hersens
te laten kraken, waren er ook wat
vragen geformuleerd. Aan het eind van de wandeling stonden bij “Bron 6”
buiten in de openlucht de 5! grote pannen dampende snert al te wachten. Al
soep lepelend kon, wie dat wilde, de antwoorden op blaadjes aan het hek
controleren. We waren
verbaasd en verheugd over
de recordhoge opkomst,
want ongeveer honderd
mensen bleken deze opzet
van de snertwandeling en
de voortreffelijke,
homemade!, erwtensoep
te waarderen. Iedereen
heeft de weg kunnen
vinden, er zijn geen
vermisten in het bos
achtergebleven en álle
soep is opgegeten.
Neli Kalisvaart
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Pratsj
Heerlijk, het is donderdag. Dat betekent: we gaan lekker struinen. Marleen
heeft een voorstel. Een nieuw gebied voor ons. We gaan naar het Taterbos.
Nog nooit van gehoord, maar het ligt bij Dieteren. Spannend, waar komen we
terecht? De weersverwachtingen waren niet zo denderend, maar dat hadden
we de laatste tijd wel meer meegemaakt. Dus op naar het Taterbos. De
meeste struiners hadden er ook zin in, want we waren met z’n negentienen.
Het werd een mooie en verrassende wandeling langs de visvijvers en door
het Taterbos. We zullen ons deze wandeling tot in lengte dan dagen
herinneren. Want, wat was het modderig. Zeg maar Pratsj. We glibberden
lekker door de modder. Och, we zijn wel wat gewend. Als struiner ben je niet
bang voor wat modder op je schoenen en op je broek. Dat borstel je er
gewoon weer van af. Het was een mooie en afwisselende wandeling. Hier
komen we zeker nog eens terug. Pratsj of geen pratsj. Graag wil ik jullie een
stukje uit een blog van Wiel Beijer citeren.
Het is te glad, te glibberig, te onveilig.
gemeente doe er iets aan.
Zo klagen de wandelaars in het
heuvelland.
De wandelpaden zijn te modderig.
Het is vies.
Gooi er grind over heen of nog beter,
asfalteer die wandelwegen.
Dat laatste nooit. Lieve mensen,
die Pratsj, dat is zoals wij zijn.
Daar zijn we uit voortgekomen,
die hoort bij onze cultuur.
Zoals rommedoe en zoervleisj bij Zuid
Limburg horen,
hoort daar zeker ook de Pratsj bij.
Mijn vader was baggeraar en hij heeft
mij altijd verteld dat ik opgebaggerd
ben.
En jullie Zuid-Limburgers, jullie komen uit de Pratsj!
Marry
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Over de teloorgang van het Sterrebos bij Kasteel Wolfrath
Tijdens de bezetting van het VDL Nedcar ‘Sterrebos” werden er door pers,
radio en TV, door onze leden en zelfs door het landelijk IVN vragen gesteld
over het standpunt van IVN Born ten aanzien van de enorme impact van de
ontwikkelingen rond de geplande uitbreiding van de autofabriek. Namens ons
bestuur hebben wij in een schriftelijke reactie de lastige weg naar ons
standpunt op papier gezet. Hiermee hopen wij ook voor onze leden
duidelijkheid te scheppen.
Beste IVN’ers,
IVN Born-Land van Swentibold heeft in de aanloop naar de
uitbreidingsplannen van de VDL Nedcar autofabriek samen met vele andere
belanghebbenden, o.a. natuurorganisaties, overheden en bewonersgroepen,
diverse jaren de informatieavonden van VDL bezocht en waar nodig of
wenselijk zijn kennis, ervaring en wensen kenbaar gemaakt. Omdat wij
onvoldoende ecologische, planologische en juridische kennis in huis hebben,
is dit hele proces met de steun van en in goede samenwerking met de Natuur
en Milieu Federatie Limburg doorlopen. De ernstige bezwaren tegen de
voorgenomen kap zijn door alle betrokken natuurorganisaties,
Monumentenzorg, Rijksdienst voor cultureel erfgoed en ook de Groene
Sporenwolf daarbij uitgebreid aan de orde gesteld.
Wij hebben ook onze zienswijze tegen onder andere de voorgenomen
voortijdige kap in het Provinciaal Inpassings Plan kenbaar gemaakt.
Helaas heeft de Provincie nagenoeg alle zienswijzen van tafel geveegd.
(hoezo inspraak?)
Provinciale Staten van Limburg en de gemeenteraad van Sittard-Geleen
hebben, helaas in overgrote meerderheid, met het PIP en de daarbij
voorziene voortijdige kap van het Sterrebos en ook de ca. 160 bomen van de
monumentale lindentoegangslaan van het kasteel Wolfrath ingestemd.
De juriste van de NMFL heeft deze beslissingen zorgvuldig bekeken en
vastgesteld dat de kans op een voor ons acceptabel resultaat in hoger beroep
minimaal zou zijn.
De rechter moet de belangen van alle partijen wegen.
Het mogelijk? behoud van 8000 a 10.000 directe en indirecte banen zal
daarbij waarschijnlijk een zwaarwegend argument zijn.
Naar de mening van ons bestuur is het juist de kracht en identiteit van het
IVN om een natuur-educatieve en niet een activistische vereniging te zijn.
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Wij hebben naar onze kennis en inzichten weloverwogen ons uiterste best
gedaan om het Sterrebos en de toegangslaan te behouden.
De Groene Sporenwolf is een activistische groep en wel in hoger beroep bij
de Raad van State gegaan. Wij hebben beslist sympathie voor de
boomklimmers,die op hun manier aandacht vragen voor het behoud van het
Sterrebos. Op de vraag van een journalist van EenVandaag of het IVN Born de
boomklimmers zou gaan ondersteunen heb ik, voorzitter Arno Duwel,
inderdaad aangegeven dat wij dat niet zouden gaan doen. De column in de
Limburger dd 2-2-2022.van Leon Verdonschot slaat ons inziens de spijker op
zijn kop.
Tenslotte wil ik nog verwijzen naar het uitgebreid verwoorde standpunt van
IVN Born-Land van Swentibold dat via de volgende link te lezen is op onze
website: https://www.ivn.nl/afdeling/born-land-van-swentibold/nieuws/redhet-sterrebos
Met bezorgde groet, Arno Duwel
Voorzitter IVN Born Land van Swentibold
Inmiddels weten we hoe
triest de ‘bezetting’ is
afgelopen. De Groene
Sporenwolf heeft, in
waarschijnlijk stevige
onderhandelingen,
aanzienlijk meer
compensatiemaatregelen
toegezegd gekregen dan de
provincie. De rechter heeft
helaas geen kans gekregen
om een oordeel te vellen.
Het Sterrebos is tot grote teleurstelling van velen voortijdig grotendeels
gekapt. We wachten met grote spanning de berichten af dat VDL Nedc ar een
nieuw contract heeft waardoor het treurige natuurverlies niet voor niets zal
zijn geweest.
-------------------------------------------------

Men weet dat de dingen gebeuren, wanneer ze al
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zijn geschied.
“Heeft protesteren zin?”
Reactie op een artikel in het Limburgs Dagblad d.d. 19 februari 2022
geschreven door Robin van der Kloor.
Werd u ook horendol van al die artikelen in de krant over en de aandacht van
andere media voor het Sterrebos? Heeft u bovengenoemd artikel gelezen?
Heeft protesteren zin? Wat fijn in een democratisch land te wonen waarin
ieder zijn eigen mening mag hebben en die kan uiten. Als uw afwijkende
mening het aflegt tegen de meerderheid zit er niets anders op dan zich
daarbij neer te leggen, hoe jammer ook in uw ogen. Laten we reëel blijven.
Had u een half jaar geleden aan de inwoners van Born en omstreken
gevraagd: ”Waar
ligt het
Sterrebos?” dan
zouden de
meesten u met
grote ogen
hebben
aangekeken.
Slechts een
handvol
natuurminnenden
kent/kende het
kleine stukje
ondoordringbaar
groen op een
hoekje van het VDL-terrein. Ja, VDL Nedcar is bij ieder wel degelijk bekend,
daar worden heel wat boterhammen voor deze regio verdiend. Toen het
spannend werd en VDL erover begon te denken dit stukje bos op te offeren
voor de bouw van een nieuwe hal om de productie in de toekomst zeker te
stellen brak de hel los. Actievoerders van hier maar ook van ver bouwden
hun nesten in de bomen van genoemd bos. Een manier om hun mening te
ventileren, gemakkelijk als je eigen inkomsten niet op het spel staan.
Verstandige besluiten worden meestal niet genomen door een stel
avonturiers, hangend in een boom, maar door overleg met betrokkenen
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rond een tafel en geloof maar dat er rond tafels in Kasteel Wolfrath heel wat
gewikt en gewogen is. Als de beslissing tenslotte anders uitvalt dan
sommigen hopen, is dat jammer. We zijn met zijn allen de veroorzakers van
het probleem waar het feitelijk over gaat. Wat willen wij? Meer, steeds meer,
een roepende in de woestijn uitgezonderd. We willen auto’s, groter, luxer,
welk merk dan ook. Ik zie jeugd naar school fietsen op elektrische fietsen om
vervolgens te gaan spinnen in de sportschool. We willen op vakantie, liefst zo
ver mogelijk maar hebben het Sterrebos nooit gezien. Onze schuren staan vol
met de meest geavanceerde apparaten die we af en toe eens gebruiken.
Hebben we een stel blagen nodig die ons komen vertellen dat we door het
Sterrebos te behouden de wereld kunnen redden? We weten zelf wel dat
onze aarde er niet geweldig voorstaat, dat de uitstoot van CO2 omlaag moet
en dat ELK stukje bos ons daarbij kan helpen. Het is een zoektocht naar het
mogelijke, zoeken naar het evenwicht op aarde. Vergeet niet dat wij op een
zeer luxe stukje aarde verblijven waar velen (te) veel hebben en sommigen
weinig maar dat er grotere stukken aarde zijn waar te veel mensen weinig
hebben en weinigen (te)veel. Je zou het graag anders zien maar waar begin je
als individu? Met spandoeken, schreeuwen, beledigen van bestuurders?
Laten we het anders aanpakken. Zijn we met zijn allen bereid een klein
stapje, meer hoeft echt niet, terug te doen? Gaan wij hier in onze dorpen
waar het goed leven is de blaadjes weer harken in plaats van blazen? De haag
met de hand knippen in plaats van ……, goed voor onze conditie. Gaan we de
afwas weer doen in een teiltje, de was weer laten drogen door de wind? Nu
dreigt u af te haken want u weet dat ik zo nog wel een tijdje door kan gaan en
vindt het idee alleen al idioot. We hebben al deze verworvenheden
VOORUITGANG genoemd maar daarvoor ook de tol moeten betalen. Het is
een gezamenlijke schuld, alles moe(s)t kunnen, meer, meer van alles! Nu
roept onze aarde dat dat niet langer kan. Bewustwording daarvan is al een
hele stap, een taak voor allen. Wat is de oplossing? Wie zegt het? Velen
zullen zwijgen omdat ze in een richting denken die ze –nog- niet onder ogen
willen zien. De oplossing is niet wel of geen stukje Sterrebos, dan leggen we
de schuld bij een ander. Als individu ben je niet in staat de hele complexe
situatie te overzien. Laat dat aan de wetenschap over, zij doen hun best.
Draag je steentje bij in je eigen stukje wereld. Besef dat het alleen samen lukt
onze aarde leefbaar te houden. We hebben offers gevraagd van de aarde, de
aarde vraagt die nu dringend van ons
Inmiddels heeft de zaag zijn werk gedaan. De protesten zijn gehoord en het
vonnis is geveld. De uil op haar nest in die eenzame boom zal zich tijdens
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Eunice niet zo prettig hebben gevoeld. Een aantal Amerikaanse eiken worden
klaargemaakt voor verhuizing. Ze zijn prachtig, zeker in de herfst, maar horen
hier, hun naam zegt het, niet thuis. Enkele jaren geleden was ik er getuige
van dat bureau Halt met jonge gedetineerden de woekerende Amerikaanse
eiken uit het Limbrichterbos verwijderde, simpel omdat ze hier niet thuis
horen. Laten we realistisch zijn, meneer van der Leegte kan de kosten van
zo’n verhuizing beter besteden aan herplant rond de nieuw te bouwen hal en
we maken ons er niet druk om of die hal nu links- of rechtsom ligt. Met een
fijne werksfeer in die nieuwe hal verdienen we dan weer ons leefgeld en onze
kinderen en kleinkinderen gaan over x…. veel jaren weer struinen in een
mooi stukje bos. Hoop doet leven!
Mieke,
even duidelijk, ik hou van bossen!

Jaarverslag 2021 werkgroep cursus voor volwassenen
Ik begin met een compliment te geven aan het cursusteam en de cursisten
van de natuurgidsenopleiding 2020-2022. Het zijn volhouders!!
Weer een jaar waarin er geen gebruikelijke lessen gegeven konden worden.
Op een enkele les na, moesten de cursisten weer achter de computer kruipen
om informatie te krijgen over al die interessante onderwerpen. En ook voor
de buitenlessen werden er schema’s gemaakt, zodat de cursisten in groepjes
langs posten kwamen waar iets uitgelegd werd. Of ze kregen de opdracht om
daar dan hun vergaarde kennis aan de mentoren te tonen. Het was een
zoektocht naar oplossingen om toch de lesstof uit te kunnen dragen.
21 november2021. De
cursisten hadden hun
laatste gezamenlijke
opdracht voltooid. Een
opdracht die ze zelf
mochten kiezen, daarna
uitwerken en tenslotte
presenteren.
Een natuuropdrachtentocht voor
kinderen in de IVN-tuin
van Munstergeleen. Mooi
weer, veel kinderen en
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enthousiaste aspirant IVN-natuurgidsen. Uitvoering geslaagd. Op naar de
diploma uitreiking op 27 november. Helaas. Alweer een lockdown. Je zou er
moedeloos van worden. Zaterdag 23 april 2022 krijgen de Natuurgidsen
eindelijk hun welverdiende diploma.
2021 was het jaar van het “Bomenfestival”. In heel Limburg hebben alle IVN
afdelingen een activiteit over bomen georganiseerd. Een mooi project voor
de cursist om een evenement als eindpresentatie te verzorgen voor zijn
afdeling. Zo ook bij IVN Born. Onze Mirjam Henssen, natuurgids in spe,
organiseerde op 31 oktober een “Bomenspeurtocht voor kinderen”.
Coronatijd, dus aanmelden, zodat de kinderen in groepjes konden
vertrekken. Ondanks aantrekkelijke stukjes op de website en in de
plaatselijke krantjes, haast geen aanmeldingen. Dan op een andere manier.
Flyers uitdelen op school en ook gebruik maken van Facebook. Dat werkte.
We hoopten op 40
kinderen . Het werden er
80. Wat een opkomst!
Gelukkig waren er veel
helpende handen en
werd het een zeer
geslaagde middag! ! De
kinderen kregen tijdens
de wandeling 10
opdrachten en aan het
slot werden ze verrast
door Botaknol, die hun
een spannend verhaal
over het winterkoninkje
vertelde.
Ik denk, ik weet wel
zeker, dat de kinderen,
de ouders en de IVN ‘ers
van deze middag
genoten hebben.
Namens de werkgroep: coördinator Marry Duwel
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JAARVERSLAG 2021 werkgroep Knotbomen

Het jaar 2021 was voor onze werkgroep een “beknot jaar”: de
eerste snoeimaanden van dit kalenderjaar werden ongemeen hard “geveld”
door de scherpe zaagsneden van corona
Hoe graag we ook te velde wilden trekken, we móchten het niet en –
wetsgetrouw als we zijn – moesten we volstaan met het werpen van
machteloze blikken op onze schitterende knotwilgen, knotpopulieren en
andere kostbare sierraden in ons fraaie landschap.
In de herfst werden de beperkingen van overheidswege enigszins gematigd
en konden we in de avond van 8 oktober 2021 beginnen met ons
knottersoverleg; voor het eerst in onze historie vond die samenkomst van
onze werkgroepleden niet in “Bron 6” plaats, maar in “De Gaard”, dit
vanwege de corona-afstand-regel. We misten uiteraard de snorrende
houtkachel van “Bron 6”, daarentegen was er de luxe van een comfortabele
vergaderruimte. We waren er met 20 leden plus een gast van de Visclub
(HSV) de Rollen. Het voorbije beknotte knotseizoen werd geëvalueerd, de
plannen voor het ophanden zijnde snoeiseizoen werden gemaakt en verder
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was het weer een gezellig samenzijn als altijd, vergezeld van goede koffie en
koekjes.
In het kort hierbij nog even ons werkoverzicht van 2021:
➢
6 november 2021: In het kader van de landelijke natuurwerkdag:
“Knotten met de Jeugd”, nabij het Dierenbeschermingscentrum aan de Rollen
samen met onze eigen leden en met een uitstekend vertegenwoordigde HSV
De Rollen, de vissers als goede en hardwerkende buren.
Alle grote en kleine knotwilgen werden netjes gesnoeid, het snoeihout deels
afgevoerd naar de visvijver om te dienen als beschutting voor de
paaiplaatsen; het overige snoeihout keurig in rillen gestapeld c.q. op
houtstapels gelegd. De 7 jongeren hebben zich ontzettend goed ingezet en
samen met de hele groep genoten van deze mooie dag ! De culinaire
verzorging was super, veel dank aan de dames !

➢
20 november 2021: op deze 1e reguliere snoeidag van onze
werkgroep waren we actief aan de Teggerweg bij Einighausen, een rustieke
oude veldweg met meer den 80 knotpopulieren en knotwilgen, met
daartussenin wat struiken, kruidige planten en grassen; een waardevol
biotoop in een verder karig agrarisch landschap. We hebben die ochtend
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hoofdzakelijk stamopschot weggesnoeid, dat vooral in de eerste twee jaren
na totale snoei van de pruik weelderig uitspringt.
➢
18 december 2021: deze dag werkten we met enkele nieuwe leden
aan de knotwilgen langs de Geleenbeek nabij de Poolmolen bij Holtum. Deze
bomen hebben we daar zo’n 25 jaar gelden gepoot, waarna ze zich
voorbeeldig goed hebben ontwikkeld tot prachtige knotwilgen, uiteraard
dankzij de goede zorgen van onze snoeiers. Opvallend en vermeldenswaardig
is het feit dat juist de oudere leden van de werkgroep bovenin de knotboom
gaan snoeien; ja, we hebben echt veel keiharde werkers in onze ploeg,
chapeau !
Overigens hebben we lang niet alle knotwilgen aan de Poolmolen kunnen
snoeien, we komen er zeker nog twee keer terug om het karwei hier af te
maken.
➢
Verder nog even dit: sinds enige tijd hanteren we een goed
functionerende ”wisseldienst” voor de verzorging van de half-elf-pauze met
koffie, thee, chocomel en koekjes. We werden zelfs al eens verwend met
heerlijke wafels !
Tenslotte dank aan alle leden, zeker ook aan Henny de Mooij voor de hete
erwtensoep die altijd gretig aftrek vindt. Ook voor Henny – haar leeftijd mag
ik niet verraden - is het wenselijk dat zij ondersteuning krijgt om ons iedere
keer maar weer te voorzien van ons welverdiende “knottersloon te velde”.
Nieuwe knotleden, al dan niet samen met hun kind(eren) of andere jongeren
-tot 12 jaar onder begeleiding – zijn altijd bijzonder hartelijk welkom !
Susteren, februari 2022.
De coördinatoren van de werkgroep Behoud Knotbomen,
Cas van Heugten
M 06 5135 6231
E info@mrvanheugten.nl

Mathie Royen
M 06 1009 6617
E m.royen@hccnet.nl
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Jaarverslag 2021 werkgroep Wandelen en Excursies
Ook 2021 werd beheerst door het coronavirus met al z’n varianten. De
maatregelen die ingesteld waren om de verspreiding van het virus te
beperken, waren ook in 2021 van grote invloed op de geplande activiteiten
van de vereniging én onze werkgroep.
Helaas, veel moest worden afgelast. Wat toch doorging moest met
mondkapje, anderhalve meter afstand en deelnemers opdelen in kleine
groepjes.
In mei kon de “struingroep” op donderdag morgen met beperkingen starten
en zo konden toch nog zo’n 200 deelnemers in 2021 “scharrelen” in de
natuur: kijken, voelen, ruiken, proeven en nieuwe vondsten uitwisselen. Als
bewijs stonden ’s avonds de prachtigste natuurfoto’s op internet.
Op 1 augustus konden we onze jaarlijkse “open dag “ in “Bron 6” houden.
Bijzonder was de onthulling van het info bord van de blauwe wandelroute,
door de Gemeente geschonken bij ons 50-jarig IVN-afdeling jubileum.
Ondanks heftige regenbuien voerden wethouder Leon Geilen én onze
voorzitter Arno Duwel de handeling feilloos uit en werd het bord door 41
belangstellenden met gejuich begroet.
Gelukkig kon op 31 oktober de “bomenspeurtocht” voor de jeugd doorgaan.
Samen met hun ouders/grootouders hadden ruim 78 natuurliefhebbers een
leerzame, creatieve en spannende tocht door het bos. Een prachtige dag
mede ook door de hulp van vele leden. Bovenstaande activiteit was een
eindopdracht voor de natuurgidsencursus van de inmiddels geslaagde
natuurgids Mirjam Henssen. Van harte proficiat én zeker als officiële gids zeer
welkom bij onze vereniging.
De jaarvergadering op 4
november trok, in deze
moeilijke tijd, toch nog 27
belangstellenden. Na de
vergadering hield Sylvia Spierts
IVN-consulente en coördinator
“Schone Maas”, een
presentatie over de oever én
watervervuiling van “Mooder
Maas”. Gelukkig komen meer
mensen en organisaties
erachter dat het echt anders

18

moet gezien de bereidheid om te voorkomen en mee te helpen bij het opruimen.
We hadden 1x een excursie op verzoek met 21 deelnemers. Dat brengt ons
op een totaal van ruim 418 actieve deelnemers, vrijwilligers en gidsen.
Bedankt daarvoor!!
Er waren veel overlegbijeenkomsten achter de schermen o.a. met de
gemeente, Natuurmonumenten, Bomenstichting, Rijkswaterstaat over de
verbreding van de A-2 en nog meer.
Hopelijk zien we mekaar in 2022 vaker, zonder corona, zoals vanouds:
natuureducatie!
Tot slot: ook langs platgetreden paden valt dikwijls nog een heleboel te
zien! (Vivian Claes, B.E.)
Namens de werkgroep, Lambert Theunissen, coördinator.

Kasteelpark, kameeltje Soraya geboren op 24 februari
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Jaarverslag 2021 werkgroep PR
Eind 2020 vroegen we ons af hoe we vorm konden gaan geven aan een
jaarprogramma voor 2021. De nog voortdurende coronamaatregelen gaven
weinig vooruitzichten op ruimere bewegingsvrijheid. We hebben op dat
moment besloten om geen jaarprogramma op te stellen omdat waarschijnlijk
niet veel groepsbijeenkomsten toegestaan zouden worden. Er is daarom ook
geen jaaroverzicht van activiteiten opgesteld en verspreid. We hebben
besloten om in ons verenigingsblad “Bron 6” aan te kondigen zodra er weer
activiteiten mogelijk zouden zijn.
Helaas hebben we moeten ervaren
dat het hele jaar 2021 vanwege de
coronabeperkingen weinig
aanleiding bood om met PR aan de
slag te gaan. De enkele activiteiten
die mogelijk waren, hebben we
gepubliceerd in de plaatselijke
pers en op de website.
In deze tijden bleek de website
een heel bruikbaar medium; een
websitepagina kan snel aangepast
worden en daar kan het actuele
nieuws vermeld worden. We
hopen dat de leden van onze
vereniging er regelmatig op
gekeken hebben om te lezen waar
we als IVN-afdeling toch, zij het in
stilte, mee bezig waren: de
plaatsing van het infobord in het
Limbrichterbos, het Sterrebos, de
natuurgidsenopleiding, de
Kingbeek, het Settelamonumentje,
de A2-eik, de Grensmaas, het
bomenfestival, allerlei
onderhoudsklussen, de steenuiltjes, enz. Ook in de toekomst zullen alle IVNmededelingen ‘vers van de pers’ allereerst op de website en de
Facebookpagina te lezen zijn.
Namens de werkgroep: coördinator Neli Kalisvaart
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Jaarverslag 2021 werkgroep Kingbeek
➢ Algemeen
De heer Jean Knoors heeft wegens persoonlijke omstandigheden zijn
lidmaatschap van de werkgroep beëindigd.
De heer Jan Hennen is per 6 mei lid geworden van de werkgroep.
De werkgroep heeft in mei kennis gemaakt met de nieuwe eigenaar van
Kasteel Obbicht, de heer Bert Janssen.
Er is afgesproken dat het overleg met de heer Janssen, zoals voorheen
gebruikelijk met de heer Szymkowiak, wordt voortgezet.
➢ Voornemen tot ontgrinden in toestromingsgebied van grondwater
naar bronnengebied van de Kingbeek
Door de firma L’Ortije worden momenteel plannen uitgewerkt voor
grindwinning op Graetheide in het toestromingsgebied van grondwater naar
het bronnengebied van de Kingbeek.
Wij maken ons grote zorgen met betrekking tot het voortbestaan van het
geohydrologisch monument (de ondergrondse wateraders), de bronkoppen
op de huidige plaats en het daarbij behorende waterdebiet.
Wij wijzen ontgronding in het gebied af en hebben dat o.a. aan de firma en
het college van B & W van de gemeenten Sittard-Geleen en Stein kenbaar
gemaakt.
Volgens de firma wordt binnenkort de MER-procedure opgestart.
➢ Verruiming Julianakanaal terzijde van de bronnen van de Kingbeek
Op 20 oktober zijn wij door RWS en de firma Van den Herik bijgepraat over
de projectvoorbereiding aangaande de verruiming van het Julianakanaal ter
zijde van het bronnengebied van de Kingbeek.
Onderdeel van de voorbereiding is de uitvoering van een pilot bij Berg a/d
Maas waaruit men o.a. lering wil trekken m.b.t. het plaatsen en trekken van
damwanden en de daaraan verbonden risico’s op de doorslag van
kanaalwater naar de grondwaterstroom richting het bronnengebied.
Ook na de toelichting resten een groot aantal vragen over alternatieven,
monitoring, risico’s en calamiteitenplan. Deze zijn door ons op schrift gesteld
en worden door de werkgroep aan RWS voorgelegd.
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➢ Droogvallen Kingbeek en Kink als gevolg van beveractiviteiten
Beverdammen in de Kingbeek
stroomopwaarts van de Kink en het
ontbreken van enige vorm van
onderhoud en beheer aan de beek,
hebben medio augustus geleid tot
droogval van Kingbeek en Kink. Na
uitgebreid overleg met
vertegenwoordigers van
Waterschap Limburg is medio
november het meest noodzakelijke
onderhoud uitgevoerd en voerde de
Kink op 19 november weer water.
Droogval van de beek en Kink is opnieuw een aanslag op de natuur- en
landschappelijke waarden van het gebied die, door beveractiviteiten sinds
2015 geen schijn meer zijn van wat ze, mede als gevolg van activiteiten van
de werkgroep in de jaren tachtig, waren.
Veel mensen hebben, gezien de aftakeling van het gebied, daarover hun
onbegrip en ongenoegen bij ons kenbaar gemaakt.
➢ Herinrichting locatie Koeweide en monding Kingbeek als onderdeel
van Grensmaasplan
Tijdens overleg met consortium Grensmaas en Natuurmonumenten heeft de
werkgroep haar zienswijzen/wensen over de ontwerpbeschrijving
Optimalisatie Koeweide kenbaar gemaakt.
De wensen met betrekking tot de toegang tot de locatie bij de monding, de
duiker richting Daniëlsweert en bij de Deylersbrök, als ook de wensen
aangaande de inrichting van de oeverzones van de Kingbeek gelegen tussen
de landbouwpercelen aan de weg “Op het Gericht”, worden in het definitieve
ontwerp meegenomen.
De werkgroep is door het consortium betrokken bij de opstelling van de
uitgangspunten met betrekking tot de herinrichting van de benedenloop en
monding van de Kingbeek en de daarbij behorende ontwerpbeschrijving.
De vergunningaanvraag voor de herinrichting is op 30 november ingediend.
Namens de werkgroep Kingbeek,
Miel Jaspers
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Jaarverslag werkgroep d’n Haof-BOG
Mede door corona was het een rustig jaar voor onze werkgroep. In
tegenstelling tot eerdere jaren waren onze locaties in meerdere periodes
gesloten als gevolg van overheidsmaatregelen.
Met Wil en Josè Hoonings waren ook wij trots op de welverdiende koninklijke
onderscheiding voor Wil.
➢
Het mooie, blauwe wandelroutebord bij “Bron 6” werd
samengesteld, geplaatst en door wethouder Leon Geilen officieel geopend
tijdens de open dag.
➢
De gebruikelijke werkzaamheden als poetsen van de locaties, het
onderhoud van de tuin, maaien en de heggen knippen en reparatie van de
nestkasten werden uitgevoerd.
➢
Het lekke dak in de Gaard werd gerepareerd.
➢ Samen met veel andere
vrijwilligers waren we 2x actief
bij het opschonen van de
Maasoevers in Grevenbicht.
➢ Het NP vak bij de Gaard en de
varkensruggen bij “Bron 6”
kregen een nieuw likje verf.
➢ We verspreidden het zaad
van bijvriendelijk bloemen bij
het dierenhotel in de “Gaard”.
➢ We plaatsten een onofficieel
straatnaambordje “de
Rollenweg” bij “Bron 6”.
➢
We plaatsten een informatiebordje bij de
kastanjeboom
➢
We maakten en plaatsten een bord voor het
“IVN-paedje”.
Zo valt er altijd wat te doen. Wilt u ook een bijdrage
leveren dan bent u van harte welkom. Zeker op
dinsdagmorgen want dan staat in “De Gaard” de
koffie klaar.
Namens de werkgroep d’n Haof-BOG
Jan Biemans
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De steenuilenolievlek werkt in het land van Swentibold!
Jonge steenuilen vestigen zich gewoonlijk binnen 3-5 km van hun
geboorteplek. Bij het plaatsen van nieuwe kasten kijken we naar een
geschikte biotoop, maar dus ook zeker naar de afstand tot een reeds
bewoonde kast. Op deze manier kan dus door zogenaamde “olievlekwerking”
de populatie uitgebreid worden. De nestkasten worden in de buurt van
bestaande territoria opgehangen. Die territoria bevinden zich voornamelijk
rond Obbicht en Grevenbicht. Mochten mensen bijvoorbeeld rond Born,
Buchten of Holtum steenuilen weten te wonen dan horen we dat natuurlijk
graag!

Voorafgaande jaren hadden we meestal zo’n 5 bezette kasten, echter tijdens
de eerste controleronde afgelopen jaar troffen we in 9 kasten legsels of
kleine jongen aan!! Zo vonden we in 2 kasten jonge vrouwtjes die in andere
ons bekende kasten in 2019 als jong geringd waren. Olievlekwerking dus!
Uiteindelijk groeiden in 7 kasten succesvol jonge uiltjes op die vervolgens
uitvlogen. In 1 kast leefden, bij de tweede controle, geen jonge uiltjes meer,
waarschijnlijk gepredeerd. In de andere kast, waar we bij de eerste controle
een klein jong (van een paar dagen oud) en 4 eieren aantroffen, lag nu alleen
nog het dode jong. Hier is pa uil misschien verongelukt, waardoor er geen
prooi meer werd aangevoerd en heeft uiteindelijk het vrouwtje het nest
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verlaten. Het blijft voor ons ook altijd gissen wat er in zo’n geval gebeurd is.
Maar da’s de natuur, gelukkig niet altijd te volgen

2021 was
dus een goed steenuilenjaar voor ons. In totaal werden er in 9 kasten 32
eieren gelegd, waaruit 24 jongen geboren werden. Hiervan vlogen er 21
succesvol uit met hopelijk als missie uitbreiding van de olievlek!
Meer info over steenuilen op onze facebookpagina;
https://www.facebook.com/steenuilswentibold/
Werkgroep steenuilen, Cyrille Larosch & Wim Wackers

Een staaltje burgerparticipatie
Zaterdag 12 februari 09.00 uur. 7,5 C0. De wereld in Roosteren is nog wit, het
heeft vannacht gevroren. Er ligt een laagje ijs op het water én op de
modderpoelen. Het belooft een mooie dag te worden.
Vandaag gaan we met een aantal mensen uit het dorp “de Rug” op in
Roosteren. Het graasgebied voor de konikpaarden. Dit gebied is van WML die
een gedeelte in beheer geeft aan FREE NATURE. 90 hectaren worden
begraasd door de Konik. Wij gaan ongeveer één hectare daarvan opschonen.
Wat ging eraan vooraf:
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tijdens een wandeling afgelopen week liep ik over “de Rug” in het
graasgebied voor de Konikpaarden. Per toeval kwam ik er een dorpsgenoot
tegen. Het viel me op dat er veel afval lag in dit gebied dat doorgaans moeilijk
toegankelijk is voor voetgangers. Er lag plastic, karton, jerrycans, banden etc.
etc. allemaal zwerfafval afkomstig van de overstroming in juli 2021. van de
Maas. In dit gebied staan veel stekelige struiken, hoog gras, en liggen heel
wat omgevallen bomen. Gedurende een half jaar, vanaf mei tot ongeveer
november is dit gebied vrij ontoegankelijk voor voetgangers. Alleen de
paardenpaadjes zijn
dan te volgen. Het
zwerfafval was in de
begroeiing blijven
hangen en niet verder
meegenomen door de
stroming. Op de
maaivelden, het
gebied rondom het
graasgebied was vorig
jaar al het zwerfvuil
van de overstroming
van de Maas al
opgeruimd door
vrijwilligers.
Ik zei dat ik terug zou komen met een grijper en afvalzak, mijn wandelpartner
antwoordde dat hij uit principe de rotzooi van anderen niet ging opruimen.
We wandelden rustig verder; hij opperde nog wat mogelijkheden hoe ik het
opruimen kon organiseren. Nadat ik thuis was gekomen ging een uur later de
deurbel. Mijn wandelpartner! Hij zei “Ik heb me bedacht”. Ik ken best een
aantal mensen uit het dorp die willen meehelpen opruimen! En eigenlijk vind
ik dat ik daar ook aan mee kan doen.” Wow! Een kop koffie en een koekje
verder hadden we de taken verdeeld. Hij ging de mensen persoonlijk vragen
en ik zou bij de gemeente materiaal gaan halen (grijpers, ringen en
vuilniszakken) en WML bellen om hun medewerkers op de hoogte te stellen
van de actie, zodat zij het afval konden ophalen. We gingen ervan uit dat we
misschien drie volle afvalzakken bij elkaar zouden krijgen.
Dus op 12 februari ontmoetten we elkaar, bij mijn wandelpartner thuis. Acht
mensen, met dezelfde missie: opruimen, veiligheid creëren voor de paarden,
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verantwoording nemen voor de natuur en nog een leuke bijkomstigheid
sámen aanpakken.
Na drie uren “struinen” en slepen met afvalzakken was er koffie, zelf
gebakken wafels en voor
de liefhebber
Jägermeister, dit ook bij
de wandelpartner thuis!
Uiteindelijk zijn het 25
zakken in plaats van drie
zakken met nog jerrycans,
banden en grote stukken
plastic geworden. Een
vrachtwagentje vol! We
stonden erbij en zagen dat
het goed was.

Mirjam Henssen

…………………………………….
Steenuilen broeden in natuurlijke holtes van bomen en in rustige hoekjes of

nissen van gebouwen. En in speciale nestkasten zoals je kunt zien in:
Beleef de lente
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Activiteiten IVN Born 2022
Donderdag 17 maart: wandeling Leudal. Vertrek om 09.30 uur vanaf “de
Gaard” te Born en om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats Roggelseweg te
Haelen. Gids Lambert Theunissen tel 06-44336760.
Zaterdag 19 maart: Knotactiviteit 9.00-12.30u. Info: Cas van Heugten
tel 06-51356231.
Vrijdag 25 maart: Wieuuuuww!! Avondwandeling ‘Speuren naar de steenuil’
Parkeren bij tennisbaan Obbicht nabij Ecrivissestraat 51. Tijd: 18.45 - 21.00
Max. 25 p. Aanmelden: steenuilswentibold@gmail.com Gidsen:
Cyrille Larosch en Wim Wackers.
Donderdag 31 maart: Algemene ledenvergadering Podiumkerkje 19.30 –
22.00 (P Burg Kotenplein 6127 BN). Na afloop vergadering rond 20.30 u.
lezing “Voorburchten in onze regio” door Frank Keijsers
Zondag 10 april: vogelexcursie Negenoord de Wissen (B). Carpoolen om
07.30 uur vanaf de parkeerplaats bij het Kasteelpark te Born en vertrek
wandeling om 08.00 uur vanaf het Maascentrum De Wissen, Negenoordlaan
2, Dilsen- Stokkem (B). Info Wim Wackers 06-41288350 en Meinse van der
Velde.
Woensdag 13 april: jeugdactiviteit Lente “Knutselen met natuur”.” De Gaard”
14.00 – 16.00 à 16.30. Info: Linda Schoutelen linda.elisabeth.m@gmail.com
Zaterdag 16 april: Knotactiviteit. 9-12.30 Knotwilgen langs Kingbeek t.h.v. H.
Kruisstraat Grevenbicht. Cas van Heugten 06-51356231.
Donderdag 28 april: lezing ‘ De Wolf’ door Olaf Op de Kamp van 19.30 tot
22.00 uur in het Podiumkerkje te Grevenbicht.
Zaterdag 30 april: natuurontbijt om 08.30 uur bij Huize Sjanet, Elzenweg 1 te
Susteren met max 25 deelnemers. Aansluitend een wandeling door ’t Hout.
Info en aanmelden: Jan Biemans jj.biemans44@gmail.com.
Zondag 15 mei: voorjaarswandeling Vloedgraaf. Vertrek 9.30 u vanaf
Waterpompstation WML, Rijksweg Zuid tussen Nieuwstadt en Susteren.
Info: Hans Dings 06-22920323.
Zondag 22 mei: fietstocht langs diverse Maasdorpen tot Meers (35 km). Duur
ca. 3,5 uur met pauze. Vertrek om 09.30 uur bij “De Gaard” Born. Bij
voorkeur aanmelden op casvanheugten@gmail.com, Info:
Lambert Theunissen 06-44336760 en Cas van Heugten 06-51356231.
Vrijdag 27 mei: bezoek Natuurhulpcentrum Opglabbeek. 10.00-12.00 u. Max.
20 deelnemers. Vertrek en carpoolen “De Gaard” 9.15 u. Aanmelden en info:
Martien Heurkens, mheur49@home.nl.
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Zondag 12 juni: kruidenwandeling in de Elba. V 14.00 u voet/fietsveer
Grevenbicht.
Info: Joke van der Steen 06-36406630.
Donderdag 16 juni : lezing “Slimme planten” in het Podiumkerkje te
Grevenbicht van 19.30 tot 22.00 uur. Marly Beursgens en Harrie Hermens.
Zondag 26 juni: wandeling Kempenbroek. Info: René Schreurs 06-10102198
Zondag 10 juli: Insectenfotosafari voor kinderen en begeleidende ouders.
Wie maakt de mooiste insectenfoto? Schwienswei of elders. Info:
Arno Huis in ’t Veld 06-16328768, Neli Kalisvaart, René Schreurs
Zondag 17 juli: inloopdag Bron 6. Info: Jan Biemans jj.biemans44@gmail.com

Activiteiten IVN Munstergeleen in 2022
Maandag 21 maart : Overleg werkende leden om 10.30 uur in de heemtuin.
Zondag 10 april: Wandeling stadspark te Sittard. Bijeenkomst bij de Vief
Heringe aan de Molenweg te Sittard om 10.00 uur: Gids Harrie Gijsen 046
4514594
Zondag 24 april: Ommetje Wanenberg. Bijeenkomst hoek Hanswinkel
Heidenpad te Munstergeleen om 10.00 uur. Gids Kees Blankers 06 54643992
Zondag 1 mei: Speurtocht voor kinderen in en om de heemtuin vanaf 11.00
uur. Gids Anne Geeraerts.
Maandag 9 mei: Wandeling Tüddern Fenn-Rodebach tussen het kwelgebied
van Tüddern, Wehr en Broeksittard. De noordelijke natuurlijke afwatering
van de Kollenberg. Bijeenkomst 9.30 Achter de kerk Broeksittard. Gids Jean
Engels 06 31697226
Zondag 29 mei: Wandeling door het beekdal te Munstergeleen. Bijeenkomst
kerk Munstergeleen om 14.00 uur Gids Harrie Gijsen 046 4514594

Voor alle activiteiten geldt: nadere info te zijner tijd op de
website https://www.ivn.nl/born-swentibold en op de
Facebookpagina https://www.facebook.com/IVNBorn/
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Adressenlijst secretariaat en werkgroepen
Werkgroep PR:
Publicaties media:
Mevr. Neli Kalisvaart
Marcus Aurelius 21
6121NX Born
Tel. 046-4511993
nelikalisvaart@gmail.com

IVN websitemaster:
Dhr. Arno Huis in ‘t Veld
Donatusplein 25
6135JV Sittard
Tel. 046-4514031
a.huisinhetveld@home.nl

Werkgroep cursus volwassenen:
Mevr. Marry Duwel
Dokter Duijsenslaan 23
6127 CV Grevenbicht
Tel. 046-4853003
marry.duwel@hetnet.nl

Werkgroep Steenuilen:
Dhr. Wim Wackers
Sterre der Zeeplein 8
6124 AR Schipperskerk
Tel. 046-4858488
cwwackers@ziggo.nl

Werkgroep natuurwandelingen en excursies:
Dhr Lambert Theunissen
Du Commerce 24
6101 DB Echt
Tel: 06 2074 6204
l.th@home.nl

Werkgroep behoud knotbomen:
Dhr. Cas van Heugten
Bleekwal 15
6114 HN Susteren
Tel: 046-449 2099
info@mrvanheugten.nl

Werkgroep Kingbeek:
Dhr. Miel Jaspers
Aan de Greune Paol 56
6127 BJ Grevenbicht
Tel: 046-485 7694
annie.jaspers@gmail.com

Secretariaat:
Mevr. Neli Kalisvaart
Marcus Aurelius 21
6121 NX Born
Tel. O46-4511993
ivnborn.secretaris@gmail.com

Werkgroep d’n Haof-BOG
Dhr. Jan Biemans
Hoogveldlaan 38
6135 JD Sittard
Tel. 06 2558 1522
jj.biemans44@gmail

Grasbroek 2 maart 2022
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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

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

Facebook:
https://www.facebook.com/IVNBorn/
Twitter
https://twitter.com/IVN_Swentibold
Ter informatie, de diverse lidmaatschappen en de bijbehorende contributie
voor 2022.
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.
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