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Miensekienjer sjtruiners,
Opnuuj eine daag mit eine massa prachtige fotoos. Veer zeen ram ónger d’n
indrök. Bedank veur zoväöl sjoons. Waat höb geer toch eine sjitterende
coördinator, haaj dae miens in ere. Eersdaags gaon veer ouch door de bós van
Lömmerich, de opgeruumde Rollen, ‘t Graasbrook, de Iezere bós, de
Wintjraak, d’n Elleba, de Kerkeweerd, de Wisse, de bronne van de Kingbaek, ‘t
Kesjteelpark, de Meulepool, de Verkeshei, de Sjwienswei, en ‘t Eltjerböske.
Daonao kint geer ós de Rögk op.
Truste, Ellie en Jan Cox
2

In memoriam Frans Horn
Op 18 maart jl is Frans Horn op 88 jarige leeftijd overleden. Frans was
jarenlang natuurgids in onze afdeling. Hij vertelde bij zijn excursies altijd
leuke anekdotes, bij voorkeur in het ‘Zittesj’ dialect. Ook stelde hij zijn
excursiedeelnemers vaker op de proef met de vraag om uit te leggen wat een
‘Eulenteule* kraaktuut mit eine kònkernölle sjpènderik was? Slechts weinigen
wisten nog dat dit het ouderwetse, zelfgemaakte jongensspeelgoed was: een
uitgeholde vliertak, een spindel van kornoelje, waarmee propjes werden
afgeschoten. Frans was ook jarenlang stadsgids en kerkwacht in Sittard. Hij
was al 13 jaar bedlegerig, waardoor veel “jonge” IVN -leden hem nooit
hebben gekend. Het was zijn wens om zijn collectie natuurboeken aan het
IVN na te laten.
We zullen ze zeker een goede bestemming geven.
Arno Duwel, voorzitter.
*Het “Zittesj woordebouk”spelt: äölentäöle

Och, eulenteule kraaktuut...
Och, eulenteule kraaktuut,
En kònkernölle sjpènderik,
Wie lang nog eer ich, kort en gout,
Veur ummer sjtil te sjlaope lik?
Dan is 't gedaon mit sjpas en sjpeel
En al 't geklòmmels van vandaag,
De dommerieë wo ich mich
Noe kriesjèntaere òm beklaag.
Ei bitje lol en vööl gedouns,
En zörg en pien en òngemaak, En 't kröömke wurd weir ingepak,
Veur gout gesjlaote heel de zaak.
Doe, kraaktuut mit diene sjpènderik,
En alle löstigheid en leid,
Wie lang nog pès op 't cieferblaad
De wiezer neit mee wieër geit?
Uit: Doe bleefs in mich.. Felix Rutten
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2020
Risicogroep - lock down - 1,5 meter - Mark en Hugo - desinfectie - begrip zorgen - geen bezoek aan... - persconferentie - testen -IC -zorgmedewerkers verantwoordelijkheidsgevoel - wereldwijd - horeca - thuiswerken - geen OV mondkapjes - voedselpakketten - klussen -eenzaamheid - politie waakzaamheid - thuis - werkdruk - verschillen - wooncentra - (klein)kinderen
- miljarden - legpuzzels - verzet - overlijden - geen fitness - in stilte - plastic
afschermingen - MECC - zuivere lucht - vaccin - on line les - koorts - discipline
- examen - liefde - Trump - onrust - Van Dissel - beeldbellen wegwerphandschoenen - nertsen - zorgzaamheid - besmetting - annuleren verwijt - winkelkar - gebarentolk - wetenschap - 30 personen - naastenliefde geen school - RIVM - supermarkt - KLM - crisisopvang kinderen - zendmasten
- buitenland - beademing - verdriet - kritiek - koningsdag - boa's - voucher contactloos betalen - Osterhaus - hamsteren - leiderschap - niezen acceptatie - financiële steun - onbegrip - Van der Valk - geen feestjes - geen
rijles - angst - hoesten - paniek -controle.
Er werd me gevraagd iets over corona te schrijven maar U weet alles al. Mist
U iets?
P.S.
De heilige Corona,
Waarschijnlijk geboren rond 160 in Egypte, of in Syrie of in Antiochie. Op 16
jarige leeftijd als martelares overleden, samen met haar vader St. Victor van
Siëna. Haar herdenkingsdag is 14 mei. In Aken en Praag worden relikwieën
van haar bewaard. Ze wordt vooral vereerd in Oostenrijk. Tot 1924 werd de
Oostenrijkse munteenheid '' kroon'' naar haar vernoemd. Zij wordt
aangeroepen bij geldzaken en is de beschermheilige van zakenmensen. Het is
verbazingwekkend dat ze naast '' standvastigheid in geloof '' ook de
verantwoordelijkheid
voor epidemieën in haar
pakket heeft. Wilt U rijk
worden? Nu weet U waar
U zijn moet!
Mieke.

Foto: Ruud van
Broekhoven
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Born, maart 2020. juli 2020.
In verband met de Coronacrisis hebben we onze ALV moeten uitstellen.
Het bestuur verwacht u op 1 oktober weer te ontmoeten volgens de dan
geldende RIVM richtlijnen!
Waarschijnlijk zult u zich vooraf moeten aanmelden?
Kijk voor informatie medio september weer op onze IVN website.
Geachte I.V.N. – leden en donateurs,
Het bestuur nodigt u met genoegen uit voor het bijwonen van de 53 e

Algemene Ledenvergadering, donderdag 1 oktober 2020, 19.30u
in de Harmoniezaal Concordia aan de Koestraat te Obbicht.
Parkeer uw auto op de Markt in Obbicht, van daaruit is het nog geen 100
meter lopen.
Agenda:
1. Opening en welkom door voorzitter Arno Duwel
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2019
3. Jaaroverzicht 2019 door Neli Kalisvaart
4. Instemming met bestuursbesluit van de benoeming van Huub Geurten
tot ad interim-penningmeester
5. Financieel verslag 2019 opgesteld door penningmeester Sander van
Wijngaarden. Gepresenteerd door( nu nog tot punt 11) ad interimpenningmeester Huub Geurten
6. Verslag van de kascontrolecommissie
7. Begroting IVN 2020 opgesteld door Sander van Wijngaarden
8. Decharge voor penningmeester en bestuur voor beleid 2019
9. Vragen aan en opmerkingen over het jaarverslag van de werkgroepcoördinatoren
10. Verslag van de ARBO-coördinator Fenneke Linker
11. Verkiezing van leden bestuur en kascontrolecommissie
12. Vernieuwen van het huidige huishoudelijk reglement en presentatie
concept lidmaatschapsvoorwaarden
13. Rondvraag
14. Pauze met koffie en vlaai!
15. Presentatie door Sylvia Spierts, IVN-consulente en coördinator “Schone
Maas Limburg”. Zij zal een presentatie verzorgen over het project ‘Schone
Maas’ langs deze rivier; levensader maar ook zorgenkind in Limburg
16. Sluiting rond de klok van 22.00uur
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Toelichting op de agenda:
Agendapunt 2; De notulen van de ALV 2019 zijn via Bron 6 nummer 137
(zomer 2019) 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 2019, de financiële stukken 2019,
de begroting 2020 en de concepten van het vernieuwde huishoudelijk
reglement en de lidmaatschapsvoorwaarden ter inzage.
Agendapunt 9;
De jaarverslagen van de werkgroepen vindt u in de vorige Bron 6 nr.140
(Deze staan ook op onze website). Heeft u daarover vragen stel ze tijdens
deze vergadering aan de coördinatoren.
Agendapunt 11;
Huub Geurten heeft spontaan aangeboden om de functie van
penningmeester van Sander van Wijngaarden over te nemen.
Een aanbod waar het bestuur erg blij mee is.
- Door het uitstellen van de ALV vanwege de corona en het vertrek van
penningmeester Sander van Wijngaarden vóór de ALV van 19 maart heeft het
bestuur, in overeenstemming met de statuten, in een eerder stadium
besloten Huub Geurten tot ad interim-penningmeester te benoemen.
- Het feit dat onze ledenadministratie en boekhouding nauw met elkaar
verweven zijn, heeft geleid tot het besluit dat Huub Geurten ook de
ledenadministratie van Trudy Royen heeft overgenomen.
- Hij is, na uw instemming, bereid tot het bestuur toe te treden en de taken
van penningmeester definitief op zich nemen.
Hij volgt Sander van Wijngaarden op, die begin maart met eega Vera naar
Portugal is geëmigreerd. Wij bedanken Sander voor zijn inzet!
- Wij zijn Trudy Royen zéér erkentelijk voor haar inzet om de
ledenadministratie over te nemen en tijdelijk bij te houden.
- Cor Heutmekers heeft zijn bestuurstermijn van 2x 3 jaar er op zitten. Zijn
gezondheid heeft het de laatste jaren onmogelijk gemaakt dat hij zich met
zijn gebruikelijke inzet voor onze vereniging verdienstelijk maakte. Wij
bedanken hem en wensen hem alle goeds!
- Voor de kascontrolecommissie vragen we weer één van onze leden om de
boekhouding van onze vereniging te controleren.
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Agendapunt 12; Het vernieuwde concept huishoudelijk reglement en het
concept lidmaatschapsvoorwaarden staan ook in de aankondiging van de
ALV op onze IVN website!
Voor verdere informatie, of bij vervoersproblemen naar de vergadering: bel
onze secretaris Neli Kalisvaart 046-451 1993.
Jubilarissen in 2020
Onze IVN-afdeling Born-Land van Swentibold kent gelukkig veel trouwe
leden! Het was vele jaren gebruikelijk om deze leden bij een jubileum een
IVN-speld of mooi
gekalligrafeerde
oorkonde te
overhandigen. Omdat
deze versierselen niet
meer gedragen worden
of de slaapkamermuur
verluchten, heeft het
bestuur jaren geleden
beslist deze versierselen
niet meer uit te reiken.
We willen graag deze
leden bedanken voor hun
trouw en hun hierbij met
een mooi boeket
bloemen uit de Elba in
het zonnetje zetten!
P R O F I C I A T namens alle IVN’ers:
40jaar IVN-lid: mw. Maria Meulenberg-Herpers , Born
dhr. Theo Evers, Born .
25 jaar IVN-lid: dhr. Lambert Theunissen, Echt
Arno Duwel

Foto’s: René Schreurs
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Aanvulling jaarverslag 2019 werkgroep wandelen en excursies
Samenvatting en cijfers van binnen-en buitenactiviteiten in 2019: Bij het
samenstellen van het jaarverslag 2019 is het overzicht van de deelnemers per
IVN-activiteit helaas weggevallen. Deze cijfers willen we uiteraard onze leden
en belangstellenden niet onthouden. Deze cijfers zijn ook van belang voor
de rapportage naar de officiële instanties!
4 x cursus bomen in 4 seizoenen
100 personen
6 x wandelingen/excursies
192
“
5 x lezingen
171
“
4 x regiowandeling
116
“
3 x excursies op verzoek
67
“
3 x jeugdactiviteiten + slootjesdag
151
“
1 x nacht van de nacht
115
“
1 x fietstocht
23
“
1 x vogelexcursie
19 “
1 x inloop Bron 6
65
“
46 x struinwandeling in de regio
920 “
Totaal hebben zo’n 1939 personen genoten van bovenstaande activiteiten
en dat zijn 292 deelnemers meer dan in 2018.
Apart dient vermeld te worden de
ondersteuning bij de boomplantdag in
Schipperskerk; daar waren 68
kinderen en 12 IVN’ers actief.
De werkgroep onderhoud knotbomen
was met 127 IVN’ers en
belangstellenden waarvan 15
kinderen actief met
natuuronderhoud. Verder waren er
vanuit verschillende werkgroepen
veelvuldig contacten en overlegmomenten met instanties als Gemeente,
Waterschap, Consortium Grensmaas, Natuurmonumenten, IKL en
Rijkswaterstaat. Alle lof voor onze enthousiaste gidsen en vrijwilligers die in
hun vrije tijd met veel energie de mensen weten te betrekken en te boeien
bij natuur, educatie en het milieu!
Tot slot: uiteindelijk is het beste boek over de natuur natuurlijk de natuur
zelf!
Namens de werkgroep, Lambert Theunissen, coördinator.
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Doe-tip: Controleer jezelf op teken
Wist je dat teken niet uit bomen vallen? Ook als je een blokje om wandelt
of alleen in de tuin zit, kun je een tekenbeet oplopen! Teken zitten graag in
hoog gras en dode bladeren, het liefst bij bomen of struiken. Met deze tips
bescherm jij jezelf tegen teken.
Waar komen teken voor?
Teken komen in het hele land voor in bossen, duinen, heidegebieden,
beschutte weilanden, parken en tuinen. Ze zitten vooral in hoog gras, op
bosbessenstruiken, varens of tussen dode bladeren. Van daaruit stappen ze
over op passerende dieren, maar ook op mensen. Jaarlijks lopen ruim 1
miljoen mensen een tekenbeet op. Zodra de temperatuur boven de 5 tot 10
°C komt, kunnen ze actief worden. De meeste mensen worden gebeten in de
periode van maart tot en met oktober.
Zo voorkom je tekenbeten:
draag dichte schoenen, lange mouwen en een lange broek,
smeer de onbedekte huid in met DEET,
blijf op de paden,
draag tekenwerende sokken.
Hoe controleer ik mezelf op teken?
Ondanks de bovenbeschreven tips kan een teek toch met je meeliften.
Controleer jezelf daarom altijd direct bij thuiskomst. Wacht niet tot je onder
de douche staat, want dan heeft de teek meer tijd om zich vast te bijten.
Controleer de warme plekken van je lichaam extra goed, zoals je liezen,
bilspleet en oksels. Ook is het goed de randen van je ondergoed te
onderzoeken en net onder je haargrens in je nek te kijken. Teken zijn erg
klein, als je ze niet kunt zien, kun je een spiegel en een loep gebruiken.
Hoe verwijder je een teek? Een teek verwijder je met een puntpincet of een
tekenkaart. Idealiter verwijder je de
teek binnen 24 uur, dan is de kans
op infectie het kleinst. Als je
gebruik maakt van een pincet,
probeer dan zo dicht mogelijk op de
huid de teek vast te pakken en trek
deze in een rustige opwaartse
beweging eruit.
Schapenteek, diverse levensstadia
Auteur: Fedor Gassner
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Wat heeft het coronavirus bijgedragen aan het groen van het
DaCapo- college (Sittard)
De vorderingen en ontwikkelingen van het “Mini Bosje” bij het DaCapoCollege. De geplande officiële opening op 27 mei is helaas door de coronamaatregelen komen te vervallen. Of deze er nog komt is nog onduidelijk en
het tijdstip al helemaal.
De maatregelen hebben er wel voor gezorgd dat er meer tijd beschikbaar was
om met de hulp van enkele collega’s, leerlingen en sponsoren een groot deel
van de geplande zaken te realiseren. Ik ga even terug naar de laatste foto die
ik in mijn vorige stukje gebruikt heb. Daar staan nog leerlingen op die me
geholpen hebben met
het zaaien van een
bloemenzaadmengsel.
en het planten van
inheemse vaste
planten.
Van de afgelopen tijd
kan ik helaas niet
meer zulke foto’s
laten zien, omdat de
leerlingen al 8 weken
thuis zitten.
De vorderingen die gemaakt zijn, zijn volledig gerealiseerd door twee
docenten, een klasse-assistent, 2 leerlingen en een buurman van de klasseassistent. In eerste instantie hebben we ons gericht op het aanleggen en
opvullen van de paden. De paden zijn opgevuld met houtsnippers die het
DaCapo gekregen heeft
van de gemeente. Deze
houtsnippers zijn gemaakt
tijdens de (nog steeds
lopende) herinrichting van
het stadspark. Nadat we
van Boels steigerplanken
gekregen hadden, is er
begonnen met het maken
van twee plantbedden.
Beide zaken kunt u zien op
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de foto. De leerlingen hadden daarvoor de gleuven gegraven waar de
plantbedden in moesten komen.
Enkele weken later kregen we
ook boomstammen van de
gemeente, ook van het park.
Dat was even schrikken, want
de afspraak was dat er
stammen zouden komen met
een diameter van 30 cm, maar
de gemeente had begrepen
dat het straal 30 cm
moest zijn. In onze ogen
waren/zijn het kolossale boomstammen. Maar daar hebben we een aardige
mouw aangepast. Een deel hebben we ingegraven om te verteren, we hopen
zo op een rijker en gevarieerder insectenleven waardoor er ook een grotere
variatie aan vogels in de voortuin kan
komen. Daarnaast hebben we er
banken en stoelen van gemaakt. Het
“zaagafval” is ook in de tuin verdeeld
om als schuilplaats te dienen voor de
kikkers, salamanders en insecten.
Ondertussen zijn de meeste geplante
bomen uitgelopen; een enkeling heeft
dit droge voorjaar helaas niet
overleefd, ondanks een wekelijkse
watergift, uitgevoerd door de
leerlingen en de buurman. Eén struik, een vlier, hadden wij al afgeschreven,
maar hij heeft toch een groene scheut gevormd, dus krijgt hij nu extra
aandacht.
De kikkers en salamanders die
hierboven zijn genoemd, die
kunnen aanwezig zijn omdat een
leerling een kleine tuinvijver
aangeboden heeft. Die hebben we
meteen ingegraven en geënt met
water uit een poel in Itteren. Daar
bleken salamanders in te zitten.
Verder heeft een collega samen
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met zijn kinderen enkele dikkopjes gebracht. Fijn om te zien is dat hoewel de
veranderingen zo op het eerste oog nog maar minimaal zijn, er op dat kleine
stukje tuin al veel meer insecten en leven waar te nemen is dan op de overige
grasvlakten van het DaCapo. Er zijn al drinkende kraaien gespot, een azuurblauwe juffer vliegt rond bij het vijvertje, lieveheerbeestjes zitten overal,
hommels vliegen af en aan op de bloeiende planten (nu nog voornamelijk
wikke). Het bijenhotel is helaas nog leeg, de gaten zijn waarschijnlijk nog te
ruw en het is te laat geplaatst.
Ondertussen hebben we ook een afdak geplaatst. Het is de bedoeling om
daaronder tijdens lessen
biologie een tafel neer te
zetten voor microscopen,
opgezette dieren of modellen
(van insecten, bloemen etc.).
Het dak willen we bekleden
met plastic en dan afwerken
met plantpotjes waar potgrond
in komt. Als kickstart worden
daar enkele sedumplanten en
huislookplanten in geplant, maar gezien de hoeveelheid gras die in de
voortuin voorkomt zal dat dak er snel anders uit gaan zien.
In de plantbakken staan nu peulen, erwten, verschillende soorten sla,
radijzen en tuinbonen. Ook zijn er verschillende soorten aardappelen gepoot.
De hoop is nog steeds dat deze producten gebruikt gaan worden tijdens de
lessen verzorging. Op dit moment hebben vooral de hommels, bijen en
medewerkers van DaCapo er profijt van.
Als laatste wat tijdens de
opening onthuld had
moeten worden: het bord
met daarop tekeningen
van leerlingen om aan te
geven dat dit het “mini
Bosje” is van het DaCapocollege. Nu maar hopen
dat het er lang blijft staan.
Fons Blijlevens
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Maas Cleanup day 2020 19 September.

Doe je ook mee?

Ons IVN-Born doet al jaren mee met opruimacties langs de Maas. Dit jaar
gooide de coronacrisis ook deze actie in de war. Op 19 september
aanstaande krijgen we een herkansing door aan te sluiten bij de
grootscheeps georganiseerde Maas Cleanup. Deze valt samen met de World
Cleanup Day 2020, waarbij in 180 landen zoveel mogelijk zwerfvuil wordt
opgeruimd. Dit jaar zal de opruimactie nog grootser worden aangepakt dan
eerder omdat nu ook verschillende grote bedrijven hebben aangehaakt met
geld en ondersteuning. Uiteraard willen wij als IVN-Born weer in de Elba bij
Grevenbicht aan de slag gaan. Natuurlijk met 1,5 meter afstand!
Struiners hebben al gezien dat daar het nodige werk te doen is om het
natuurgebied, dat vanaf 2021 waarschijnlijk weer vrij toegankelijk zal zijn,
voor de natuurliefhebber in optimale staat op te leveren! Zoals eerder het
geval was zal ook de gemeente Sittard-Geleen weer praktische
ondersteuning verlenen!
Meld je alvast aan bij het secretariaat ; ivnborn.secretaris@gmail.com dan
krijg je in de week van 19 september bericht wanneer je waar verwacht
wordt! Uiteraard vind je op onze IVN-website alle info.

Foto: Maasopruimaktie 2018 in natuurgebied de Elba
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Maai nooit alles in één keer

Veel insecten overleven de winter als ei, larve of pop die vaak een veilige plek
zoeken in planten. Voor veel van die soorten is het dan ook belangrijk dat
niet alle plantengroei in het najaar wordt weggemaaid. Winterklaar maken
van bermen en groenstroken betekent dat je altijd een deel van de vegetatie
laat staan: gefaseerd beheer. Bij een volgende maaibeurt blijft weer een
ander deel staan. Op dit moment worden er door de Vlinderstichting veel
cursussen Kleurkeur gegeven aan o.a. aannemers, gemeenten en
waterschappen. In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op een beheer van
grazige vegetaties waar aandacht is voor planten, dieren en biodiversiteit.
Twee woorden komen heel regelmatig terug: variatie en fasering: daarmee
heb je direct twee sleutelbegrippen van ecologisch of natuurvriendelijk
beheer te pakken. Om bloemrijke bermen te krijgen en te houden is maaien
en afvoeren noodzakelijk. Als er niet of te weinig wordt gemaaid, verruigt een
berm, verdwijnen veel
nectarplanten en nemen
soorten als brandnetel,
ridderzuring, ‘vette’
grassen en andere
ruigtesoorten toe.
Maaien moet dus, maar
essentieel is: 'maai niet
alles'. Als bermen
worden beheerd onder
Kleurkeur betekent dit
dat bij iedere maaibeurt
vijftien tot dertig
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procent van de vegetatie blijft staan en dus niet wordt mee gemaaid. Die
stukken kun je dus nog terugzien en daarin zitten, in de winter, diverse stadia
van insecten te wachten op het voorjaar.
Tekst van de Vlinderstichting.
Ondanks de goede voornemens die ons door wethouder Leon Geilen
meegedeeld werden, zien we dat er zeker in de gemeente Sittard-Geleen nog
té veel en té vroeg wordt gemaaid. Ook wordt het maaisel direct opgezogen
waarmee alle insecten, larven en eitjes op de composthoop of in de
verbrandingsoven belanden! Maaien voor verkeersveiligheid is uiteraard
geen discussiepunt, maar het kan en moet nog beter! Geef zelf uw ogen
maar de kost. Een bloeiende berm maaien als het al twee maanden
gortdroog is; wie verzint het!
Arno Duwel
Inmiddels is IVN-natuurgids in opleiding Paul Leenders een initiatief gestart
om in de gemeente Sittard-Geleen tot een beter maaibeleid te komen.
Samen met IVN-Munstergeleen en andere geïnteresseerden wil hij aan de
hand van een beleidsplan van Natuurmonumenten een werkgroep vormen
die concrete voorstellen gaat doen om het maaibeheer te veranderen.
Lijkt het U een leuke klus om uw eigen leefomgeving te verbeteren; laat het
aan het Paul Leenders weten! Email: pgm.leenders@gmail.com
Hoe is het met de BEE FRIENDLY actie gegaan?
In de vorige Bron 6 nr.140 riepen wij u op om mee te doen aan de BEE
FRIENDLY actie. Via de IVN-afdelingen zou wilde bloemenzaad verspreid
worden. Helaas gooide het coronavirus ook deze activiteit in de war en kon u
wel zelf het zaad bestellen. Bijgaand een foto van een kale plek in het gazon
waar de bladkorf van de gemeente had gestaan. U ziet een resultaat waar
bijen en vlinders beslist vrolijk van worden.
Minister Carola Schouten van LNV heeft 63.216 handtekeningen in ontvangst
genomen uit handen van KRO-NCRV DJ Stefan Stasse en BinnensteBuiten
chef-kok en imker Ramon Brugman.
De handtekeningen zijn verzameld tijdens de KRO-NCRV Bee Friendly
campagne, waarmee we aandacht vragen voor de essentiële rol van de wilde
bij voor onze voedselproductie. De handtekeningenactie is onderdeel van het
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burgerinitiatief om alle wilde bijensoorten in Nederland op te nemen op de
lijst beschermde diersoorten, conform de Wet Natuurbescherming.
Wilde bij essentieel voor bestuiving van voedselgewassen.
Er zijn steeds minder bloemen door onder andere overproductie in de
landbouw en door ‘tegeltuinen’ in woonwijken. Zo kunnen de bijen niet meer
zorgen voor bestuiving van onze voedselgewassen, zoals appels, aardbeien,
paprika’s en komkommers. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is
afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten.
Bee Friendly
Eerder maakten wij al bekend 2.500.000 m2 grond bij-vriendelijk gemaakt te
hebben door bloemzaad te verspreiden. Dit aantal is vergelijkbaar met een
oppervlak van 390 voetbalvelden. Mensen konden zaadzakjes en
lespakketten aanvragen of het burgerinitiatief tekenen. 1 miljoen zaadzakjes
zijn aangevraagd. Het initiatiefvoorstel wordt nu bekeken door de commissie
voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven. Wanneer het aan alle
voorwaarden voldoet, wordt het voorstel in behandeling genomen.
Lees meer over de Bee Friendly campagne: https://beefriendly.kro-ncrv.nl/
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Het hele jaar vogels voeren?
Er bestaan nog steeds heel veel misverstanden over het hele jaar bijvoeren
van vogels. Ze zouden er lui of afhankelijk van worden. Dat is niet waar!
Vogels zijn slimme eters: ze gaan altijd eerst op zoek naar natuurlijk voedsel,
pas dan komen ze naar een voederplaats. In een vogelvriendelijke tuin
kunnen vogels prima het jaarrond worden gevoerd. Belangrijk is dat u kiest
voor kwalitatief hoogwaardig voer zonder zout, met in de zomer voldoende
eiwitten en calcium. Meelwormen en insecten bevatten bv. veel eiwitten, dat
hebben ze nodig voor het leggen en uitbroeden van de eieren en is prima
voor het grootbrengen van de jongen. Informatie van Vivara
Monumentale bomen in het Land van Swentibold Wist u dat?
Ons leefgebied in het Land
van Swentibold bevat
gelukkig nog mooie bomen.
Wist u dat er zelfs twee
meer dan 250 jaar oude
knoteiken staan? Eén staat
er aan de Steenakkerweg in
Born en een langs de A2 bij
Holtum. Deze boom dreigde
onder het asfalt van de nog
te verbreden A2 te
verdwijnen. Gelukkig is door
inzet van bomenstichting,
IVN , IKL en de
buurtparticipatie A2VK de
boom bij het projectteam
van Rijkswaterstaat
duidelijk in beeld gebracht.
Er gaat nu een onderzoek
starten of de boom nog verplaatst kan worden. Na een snoeibeurt afgelopen
winter van de werkgroep Behoud Knotomen heeft de boom zeer veel stamlot
ontwikkeld.
De krasse knar is dus nog vitaal en springlevend.
We houden u op de hoogte van de voortgang.
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Ook de gemeente Sittard-Geleen-Born steunt het IVN

7 dagen per week geopend.
Sponsor van het door ons verzorgde natuurontbijt bij huize “Sjanet” in
Susteren in 2015 en 2018.

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

Mieke Dullens, Jan Biemans, Jan Cox,
Arno Duwel
Neli Kalisvaart
6121 RX Born
IVN bankrek: NL64Rabo 010 83 94 948
ivnborn.secretaris@gmail.com
www.ivn.nl/afdeling/born-land-vanswentibold
Ivn Lvs Born
@IVN_Swentibold
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Ter informatie, de diverse lidmaatschappen en de bijbehorende contributie
voor 2020.
Soort
IVN-lid

Contributie*)
€ 24,00

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

€ 12,00

€ 12,00

Wat houd 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
(€ 15,50/jr). U ontvangt dit mooie tijdschrift dan 8 x per jaar.

Hompesche molen,
Foto Rob Haagmans
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