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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.
Zie onze website: www.ivn.nl/afdeling/born-land-van-swentibold
Mailadres: ivn.born@gmail.com
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Jubilarissen; GEFELICITEERD !
Graag bedanken we onze jubilarissen van 2021 voor hun trouw en
toewijding aan onze IVN-vereniging;
Familie E. Smeets uit Born is dit jaar al 40 jaar IVN- lid.
Mw. Emmy Muller uit Limbricht, mw. Mieke Dullens uit Born en
dhr. Goswien Stoffels uit Obbicht zijn 25 jaar lid van onze vereniging.

Dat verdient een (puur natuur) bloemetje
Namens het bestuur een welgemeend PROFICIAT!
Arno Duwel, voorzitter
2

Koninklijke onderscheiding voor Wil Hoonings

Ons IVN-lid Wil Hoonings heeft op 26 april uit handen van burgemeester
Hans Verheijen een Koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn vele en
langjarige verdiensten bij het vrijwilligerswerk in de speeltuin de Paddestoel,
de stichting Pergamijn en de werkgroepen Behoud Knotbomen en
BOG/d’n Haof van het IVN .
Samen met Wil en José zijn we trots op deze bijzondere waardering voor zijn
grote inzet en betrokkenheid.
Wil is een heel actief lid. Altijd present. Bij alle klussen denkt hij mee en hij
heeft goede oplossingen Ook bij de uitvoering is hij onmisbaar.
Namens alle IVN’ers wensen we hen van harte PROFICIAT.
We hebben uiteraard ook namens onze vereniging gezorgd voor een mooie
bos bloemen!

Een goed verstand en een goed hart vormen altijd een
formidabele combinatie.
(Nelson Mandela)
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Van de bestuurstafel; We mogen weer beginnen!
Beste IVN’ers,
U leest het goed, na anderhalf jaar bijna stilstand mogen ook wij weer onze
IVN-activiteiten hervatten. We hebben die tijd waar mogelijk ‘coronaveilig’ of
in Zoom- of Teams-vergaderingen doorgewerkt. Maar het ‘echte’ educatieve
IVN-werk lag helaas stil. Gelegenheid om na te denken over de
‘duurzaamheid’ van onze IVN-vereniging. Lees verderop het realistische
artikel van Mieke Dullens. Zij slaat de spijker op z’n kop, maar daarmee
komen we niet verder! Dus mijn oproep aan u is: denk mee en doe mee om
ons IVN springlevend te houden.
We hebben dit voorjaar en net als vorig jaar weer een mooie donatie aan het
Kasteelpark in coronaproblemen, gegeven.
Van twee IVN-leden ontving onze vereniging donaties. Eén bedrag is gebruikt
voor een nieuw boombordje bij de IVN-jubileumtreurwilg op de markt van
Born. Let eens op hoe deze IVN-boom in 15 jaar beeldbepalend is geworden
voor de Bornse markt. Het tweede gedoneerd boombordje komt bij de
prachtige paardenkastanje aan de Grote Wegersweg. De weg naar het
vroegere, helaas afgebrande IVN-home het Goudhaantje.
Het Settelamonumentje is eindelijk helemaal klaar. Het moet nog wel
officieel onthuld worden. Ga alvast eens kijken. Het staat nabij het
zorgcentrum Aldenhof aan de Campus in Born.
De gemeente Sittard-Geleen wil middels een platform Groen, Natuur en
Landschap betere informatieuitwisseling met de groene verenigingen in onze
gemeente. IVN-Munstergeleen, Stichting Behoud Kollenberg, Stichting Plök,
CNME zijn gevraagd. Vier van onze IVN’ers gaven spontaan aan om daaraan
mee te willen werken. Ook twee wethouders zullen aanwezig zijn.
Dhr. Jansen, de nieuwe eigenaar van kasteel Obbicht, wil graag weten welke
vogels, planten en bomen er in zijn park voorkomen. Een eerdere
inventarisatie uit 1998 is uiteraard niet meer up-to-date. Om deze vraag te
kunnen beantwoorden gaan een aantal IVN’ers de komende maanden
geregeld in het park kijken, luisteren en noteren.
Graag tot 1 augustus bij de inloopdag in Bron 6 in het Limbrichterbos en de
Algemene Ledenvergadering 30 september in Obbicht.
Arno Duwel , voorzitter
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Settelamonument in Born helemaal klaar
Half juni was er bij de
‘Settelaeik’, die aan de
Campus in de wijk Aldenhof
van Born staat, een
bijzondere gebeurtenis.
Eindelijk konden het
monumentje en de twee erbij
horende bankjes worden
geplaatst. Daarmee ging een
lang gekoesterde wens van
de Heemkundevereniging
Bicht, het Buurtplatform
Hondsbroek-Aldenhof en het IVN Born-Land van Swentibold in vervulling.
Door sponsoring van de firma Reijnen Monumenten uit Born, die de
hardstenen zuil maakte en alles plaatste, de gemeente Sittard-Geleen, die de
tekstplaat betaalde en de Lions Club Ambt Born, die zorgde voor de bankjes
in de schaduw van de Settelaeik, werd deze droom werkelijkheid. Ga er eens
kijken en laat de tekst, zittend op het bankje tot u doordringen. Het was de
bedoeling om deze
plek aansprekend in te
richten tijdens de
verkiezing van “de
Boom van het Jaar”in
2020, maar corona
was ook hier
spelbreker. Nu staat er
eindelijk een prachtig
momentje als
bekroning voor
jarenlange inspanning,
overleg, discussie en
volharding van velen
die zich voor het
behoud van de boom en het monument hebben ingezet.
De tekst op de gedenkplaat geeft mooi aan dat we de gebeurtenissen in WOII
nooit mogen vergeten: “Zolang je naam genoemd wordt, leef je voort” .
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Trots presenteert ons IVN u dit mooie informatiebord
Het werd dinsdagmorgen 13 april 2021, een frisse lentedag, geplaatst door
leden van werkgroep d’n
Haof-BOG.
Op het bord staan de
blauwe wandelroute met
start op de markt in Born
en informatie over
mogelijk mooie
waarnemingen van
flora en fauna die
seizoensgebonden
kunnen zijn.

Voor de illustraties op het bord
werd een keuze gemaakt uit de
schitterende foto’s door de leden
van de struingroep aangeleverd.
Het bord is door Pauline Meijer
uit Nattenhoven ontworpen en
de constructie is verzorgd door
Maurice Janssen uit Maasband.
De regie was natuurlijk in handen
van onze voorzitter Arno Duwel.
Direct na het plaatsen werd het
bord bekeken door 2 passerende
wandelaars die het mooie bord
prezen en de gegeven informatie
waardeerden met een 9½.
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Miscommunicatie bij activiteiten rond de Rollen
Direct na Pasen zagen we twee graafmachines alle bomen en struiken naast
de parkeerplaats bij de Rollen uittrekken?!. Aan de achterzijde van de vijver
was onbarmhachtig gekapt en de slachtoffers lagen in het water.
Navraag bij de gemeente leverde een
‘niets van bekend op’. Dus een
burgerklacht bij de gemeente SittardGeleen en een melding bij de Groene
Brigade van de provincie was
noodzakelijk. De parkeerplaats bij de
Rollen is jarenlang een verzamelplaats
van Illegale, criminele? activiteiten, een
homo-ontmoetingsplek en een illegale
stortplaats geweest.
Na jarenlange inzet is de parkeerplaats sterk verkleind, zie de notulen
uit het groenoverleg tussen
gemeente en IVN uit 2007:
“N.a.v. 14 P-plaats Rollen verkleinen en
t.z.t. amoveren. Na de officiële
ingebruikname wandelpad. Ook overleg
met Landschapspark De Graven (Leon
Frederiks/Math Poeth vragen.)”.

Uiteindelijk bleek dat er een
geweldige miscommunicatie was
tussen diverse afdelingen van de
gemeente. Op verzoek van de visvereniging werd de parkeerplaats vergroot
zonder enige kennis van de voorgeschiedenis. Twee dagen later werden er al
illegaal 6 vrachtauto’s grond gedumpt! Het kappen van de bomen was in
opdracht van de gemeente gebeurd om nieuwe paaiplaatsen voor de vissen
te maken. Dat er juist in dat deel meer dan 350 soorten paddenstoelen zijn
waargenomen was helaas niet bekend! De provincie heeft het gebied
aangemerkt als ‘Goud-Groene Natuur!’ Middels intensief overleg tussen
gemeente, provincie, IVN en de visvereniging zoeken we naar een voor ieder
acceptabele oplossing. Er wordt nu een beheerplan voor de Rollen gemaakt.
Het IVN vindt de aanwezigheid van de vissers van wezenlijk belang, ook als
een vorm van toezicht. Wordt vervolgd.
Namens het bestuur, Arno Duwel
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Stichting Beegse Maasvallei uit de startblokken
SBM zoekt vrijwilligers
De stichting Beegse Maasvallei heeft in samenwerking met de bewoners een
aantal ideeën verzameld om kleinschalige voorzieningen te realiseren in het
buitengebied. Het gaat om wandelpaden rond de Elba, een
panoramaplatform bij Op het Schar, een natuurleerplek aan de vijver, de
aanleg van het natuurleerpad bij Schipperskerk, een vogelobservatieplaats en
een tiny museum op het einde van de Slapersdijk.
Met een bijdrage van Leader (Europees subsidie), provincie Limburg, SittardGeleen en het Consortium Grensmaas kunnen de projecten gerealiseerd
worden.
In juni is gestart met de aanleg van wandelpaden in het Elbagebied. Later dit
jaar komen het natuurleerpad en het panoramaplatform aan snee.
Alle projecten worden voorzien van borden met informatie over de
geschiedenis, flora en fauna en geologie. Het gaat om ca. 16
informatieborden (A1 formaat) die gevuld moeten worden. De onderwerpen
mogen maximaal 150 of
300 woorden bevatten en
voorzien zijn van een foto of
plaatje. In de
vogelobservatie is ruimte
voor informatieborden en
vitrines. Om dit te realiseren
worden vrijwilligers gezocht.
(op de tekening een
impressie van een
’amfitheatertje’ in de Elba
tbv.natuuronderwijs)
De stichting zoekt ook vrijwilligers voor de betimmering van het interieur van
de vogelkijkhut. De buitenkant wordt waarschijnlijk van de wanden van
containers gemaakt. Voor meer info: bezoek onze website:
www.ivn.nl/afdeling /born-land-van-swentibold
Wil je met "bewoners bouwen aan de Maasvallei",
te water gaan, neem dan contact op met:
Wim Wackers : cwwackers@ziggo.nl
Nick Naus:
nicknaus@home.nl
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Een schuur zonder stro maar met veel kennis.
Na een schijnbare stilte komt er weer leven in de brouwerij. Ja, schijnbaar,
want dat raderwerk in onze hoofden gaat toch steeds maar door. Mijn, zie
ondergetekende, doel, die grijze cellen wat vaker een halt toe te roepen,
blijkt toch niet zo gemakkelijk haalbaar, de aard van het beestje laat dat
kennelijk niet toe. Ik wil u deelgenoot maken van mijn overpeinzingen en
daarbij benadrukken dat het niet mijn bedoeling is kritiek te hebben op privé
personen of activiteiten die door of namens het IVN plaatsvinden.
Daar gaan we! Het IVN is een rustige vereniging en ik ben bang dat, als we zo
doorgaan, het een rustende vereniging wordt. Een gedachte die ik naar u toe
durf uit te spreken. Als we de balans opmaken in en rond ons home neemt
het aantal kunstknieën, kunstheupen, hoorapparaten, wandelstokken (sorry,
nordic-walkingstokken) kunstgebitten, pacemakers, glucosemeters,
elektrische fietsen, scootmobielen en meer van dat hulpspul, gestaag toe.
Aan de bovenkant vallen getrouwen weg en echt jeugdigen hebben we niet.
Een teken aan de wand. We verkeren in een gevaarlijke fase, zie de
problemen bij meerdere IVN-verenigingen. Als bepaalde sleutelfiguren
binnen ons IVN, vul zelf maar in wie dat zoal zijn, onverhoopt zouden
wegvallen, komen we in zwaar weer. Fusies vormen daarvoor geen oplossing,
alleen een opschuiving van een oordeel. Er zal jong bloed moeten komen en
dat komt niet als we rustig zitten te wachten en dat is nu precies het thema
van mijn overpeinzingen.
We laten m.i. een grote kans liggen. Hoeveel bezoekers van het Kasteelpark
gaan naar huis en zijn zich
er niet van bewust dat in
die grijze schuur in die
hoek daarachter géén stro
ligt maar dat er héél véél
kennis te vinden is. Kennis
die verloren gaat en van
geen nut is als die niet
wordt overgedragen aan
de generaties na ons.
Het lijkt me zinvol dit eens
eerlijk onder ogen te zien
en er eens over na te denken. Het Kasteelpark biedt misschien
mogelijkheden. We zouden elkaar kunnen versterken. Een bezoek aan het
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Kasteelpark door een gezin met een paar kinderen, waarvoor het immers
bedoeld is, met een drankje, een versnapering en wat voer voor de dieren, is
toch al gauw een fikse aanslag op de beurs en voor een hele dag is het park
toch wat klein.
In gedachten zie ik kinderen met onze zoekkaarten, hoogtemeters,
werkbladen, formulieren met aandachtspunten etc. rondlopen en dan wordt
het een ietwat ander verhaal. Begrijpt u in welke richting ik denk? Natuurlijk
hebben we niet de
mankracht om
tijdens
openingsuren van
het Kasteelpark
steeds paraat te
zijn, maar iets in
die richting moet
toch kunnen. Als
we de tijd in het
park voor de
kinderen wat
kunnen oprekken
door ze zinvol
bezig te laten zijn,
zal dat zeker als positief worden ervaren. Niet in de vorm van bemoeienis
met het park maar door de mogelijkheid tot voorlichting in ons eigen home.
Als ouders naar huis gaan met een goed gevoel, als hun kinderen een beetje
geleid op ontdekkingstocht zouden kunnen en wat geleerd hebben voor altijd
en dat wij daar als IVN de mogelijkheid toe bieden, zetten we in elk geval een
stap.
DOEN WE NIETS DAN GEBEURT ER NIETS!
Ik wil door dit artikel een oproep doen aan bestuur en alle leden om hier
eens over na te denken. Verenigingen hebben het in deze tijd bijzonder
moeilijk en met koffiedrinken zullen we er niet komen. Deelt u deze mening
en zou u mee willen nadenken over dit thema, laat het dan weten. Als er
belangstellenden zijn kunnen we afspreken waar en wanneer.
Bel, of liever app : 06-82689841 Mieke of 06-12354485 Louis
Groeten, Mieke Dullens
10

Voortgang Grensmaasplannen Koeweide en Slapersdijk bij Grevenbicht
De uitvoering vordert gestaag en het Elbagebied is al nagenoeg opgeleverd.
Nu is men bezig met het aanleggen van wandelpaden op initiatief van o.a. de
stichting Beegse Maasvallei (zie ander artikel in Bron 6).
Ook is er nu al een voorstel van het gebied Koeweide en de “banaan”
Dit is het gebied tussen de oude Slapersdijk en de Kingbeek. Op het kaartje
kunt u zien op welke hoogtes het gebied zal worden afgewerkt. Koeweide zal
een groot deel van het jaar onder water staan. De Slapersdijk wordt
grotendeels verlaagd maar wel verbreed. De dijk zal op een tiental dagen per
jaar niet beloopbaar zijn. De nu aanwezige populieren worden voor een deel
gekapt maar er worden aan de zijde van de “banaan” nieuwe bomen geplant.
Op het einde van de Slapersdijk blijft hij onvergraven en daar steekt de dijk
metershoog boven de Maas uit. Daar wordt een vogeluitkijkpunt gemaakt.
De Slapersdijk en een deel van de “banaan” worden met grind afgewerkt
waardoor er een “hoog grindmilieu” ontstaat waar bijzondere planten
kunnen gaan groeien.

Links blauw :
de Maas
Groen
langgerekt:
de Slapersdijk
Daarnaast de
“banaan”

Kleine kronkel
De Kingbeek

In oktober komen er werkateliers over de inrichting van alle gebieden, ook
het Trierveld.
Wim Wackers
11

Prijsvraag: Weet U wat dit voorstelt?
Graag test de redactie uw natuurkennis met deze foto.
Denkt u het te weten stuur een mailtje met uw oplossing en niet te vergeten
uw naam en adres naar ons secretariaat; ivnborn.secretaris@gmail.com
Onder de goede
inzenders wordt
één IVN-nestkastje
verloot. Dat kan
worden afgehaald
tijdens de IVN
Open Dag in Bron 6
in het
Limbrichterbos op
1 augustus 2021
tussen 13 en 16
uur. De winnaar
krijgt uiteraard
vooraf bericht.
Van deelname zijn
uitgesloten:
het bestuur,
struiners en
redactie.
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Agenda voor de Algemene Ledenvergadering op 30 september
Born, juni 2021.
Geachte IVN–leden en donateurs,
Het bestuur nodigt u met genoegen uit voor het bijwonen van de 54e Algemene
Ledenvergadering, donderdag 30 september 2021 19.30 uur
In de Harmoniezaal Concordia aan de Koestraat te Obbicht.
Parkeer uw auto op de Markt in Obbicht, het is slechts 75 meter lopen.
Agenda:
1. Opening en welkom door voorzitter Arno Duwel
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 1oktober 2020
3. Jaaroverzicht 2020 door Neli Kalisvaart.
4. Financieel verslag 2020 door penningmeester Huub Geurten
5. Verslag van de Kascontrolecommissie
6. Begroting IVN 2021 opgesteld door Huub Geurten
7. Decharge voor Penningmeester en Bestuur voor beleid 2020
8. Vragen aan en opmerkingen over het jaarverslag van de
werkgroepcoördinatoren.
9. Verslag van de ARBO -coördinator Fenneke Linker
10. Verkiezing van leden kascontrole commissie
11. Aanpassing van het Huishoudelijk Reglement
12. Rondvraag
13. Pauze met koffie en vlaai!
14. 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
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.
Kunt u ook meteen onze IVN website bekijken!!
Op deze vergadering liggen de notulen van 2020, de financiële stukken 2020, de

begroting 2021 en het concept van aanpassing van het Huishoudelijk
Reglement ter inzage.
Agendapunt 8; De jaarverslagen van de werkgroepen vindt u in de vorige
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 een van onze leden om de
13

boekhouding van onze vereniging te controleren.
Agendapunt 11; De aanpassing van het Huishoudelijk Reglement staat ook in de
aankondiging van de ALV op onze IVN-website!
Voor verdere informatie, en hulp bij vervoersproblemen naar de vergadering: bel
onze secretaris Neli Kalisvaart 046-451 1993

Een nieuw boek,
Natuurlijk Maastricht, van o.a. Olaf op de Kamp en Tineke de Jong
In december 2020 verscheen een boek
dat ook buiten Maastricht
belangstelling verdient. Natuurlijk
Maastricht, compacte stad in een
weids landschap, is geschreven door
o.a. Olaf op den Kamp, die ook heeft
meegewerkt aan het boek over de
Geleenbeek (2019) en Tineke de Jong
die menig educatief IVN-project in
Maastricht en omgeving op touw heeft
gezet en begeleid. In deze uitgave
komen diverse aspecten van de natuur
en de historie in de gemeente
Maastricht aan bod, van de Sint
Pietersberg met de ENCI-groeve en de
grindgaten bij de Pietersplas in het
zuiden tot het Rivierpark Maasvallei en
de landgoederenzone in het noorden. Het boek is rijk geïllustreerd met 1400
afbeeldingen in kleur en zwart-wit. Een op kaart ingetekende wandelroute
maakt het mogelijk zelf een bezoek te brengen aan de beschreven gebieden.
Deze wandelkaart kan als PDF, evenals de GPX-tracks, worden gedownload.
Kijkt u zelf maar eens: https://nhgl.nl/publicatie/overigen/natuurlijklimburg/natuurlijk-maastricht#bestanden
Natuurlijk Maastricht kost € 19,50. O.a. verkrijgbaar bij Boekhandel Krings in
Sittard.
Wij wensen u veel lees- kijk- en wandelplezier.
Ben Bongers IVN Munstergeleen
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Activiteitenkalender

• De struingroep gaat weer wekelijks op pad.
• De Gaard is weer elke dinsdagochtend geopend van 09.30 tot 12.00 uur
• Zondag 1 augustus is weer onze Inloopdag in Bron 6 van 13.00 tot 16.00 uur

Ook ouders, of opa’s en oma’s met (klein)kinderen welkom. Speciale
aandacht voor jeugdactiviteiten. Officiële onthulling van het IVN blauwe
routebord! (parkeren mag bij Dierenbeschermingscentrum).
• 30 september 19.30 uur is de Algemene Ledenvergadering in Concordia in
Obbicht. Het jaarverslag staat in de vorige Bron 6 en op onze website!
• Knottersoverleg vrijdag 8 oktober 19.00uurt in de Gaard!
Graag vooraf even aanmelden casvanheugten@gmail.com
• Woensdagmiddag 20 oktober 14.00 uur een jeugdherfstnatuur knutselactiviteit in
Bron 6 . Vooraf aanmelden gewenst! Zie de website.
• Misschien komt er eind oktober weer een Nacht van de Nacht ism het
Kasteelpark?
Kijk t.z.t. op onze IVN website!
• Zondag 31 oktober 13.30-14.30 Bomenfestival, speurtocht voor de jeugd.

Aanmelden verplicht.
Vertrek vanaf P-plaats Dierenbeschermingscentrum.
• Zaterdag 6 november 09.00u Natuurwerkdag Knotten met jeugd rond het
Dierenbeschermingscentrum te Born.

Kijk geregeld ook op onze IVN Website! Dan blijft u steeds geïnformeerd
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Extra activiteiten voor de jeugd
Enthousiaste IVN’ers willen tijdens onze
open dag op 1 augustus met de jeugd
creatieve dingen doen. Zij willen platte
stenen laten beschilderen. Ook rondom
Bron 6 is van alles te zien. We verwachten
dat papa’s en mama’s, oma’s en opa’s mee
naar Bron 6 in het Limbrichterbos komen.
Per fiets of te voet, want auto’s mogen de
Rollenweg niet in.
Op zondag 31 oktober doet IVN-Born/Land van Swentibold ook mee met het
Limburgs Bomenfestival. Overals in de provincie worden activiteiten en
excursies
georganiseerd die
over bomen gaan.
IVN-Born heeft een
bomenspeurtocht
gemaakt voor de
jeugd van 6 tot 10
jaar. Met opdrachten
vertrekken de kinderen en hun begeleiders vanaf de parkeerplaats van het
Dierenbeschermingscentrum in Born. De route eindigt met een verfrissing en
een spannend verhaal bij het IVN-home Bron 6. Er wordt gestart met kleine
tussenpauzes, daarom is aanmelden bij marry.duwel@hetnet.nl noodzakelijk,
dan krijgt u een starttijd tussen 13.30-14.30u
Zaterdag 6 november 09.00u “Natuurwerkdag Knotten met jeugd” rond het
Dierenbeschermingscentrum te Born. Toen
het centrum gebouwd werd, heeft de
Knotgroep van het IVN er al nieuwe wilgen
gepoot. Die moeten ook weer geknot
worden. Dat is een leuke klus waarbij jonge
natuurvrienden onder begeleiding mee
kunnen helpen. Starten vanaf de Rollenweg
in Born achter het ESSO tankstation. Info
en aanmelden bij:
casvanheugten@gmail.com
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Beste IVN-ers,
Geweldig mooi nieuws voor IVN-Natuureducatie! Wij hebben de
oeuvreprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds 2021 gewonnen. Dit mede
dankzij jullie enthousiaste en waardevolle inzet! Een mooie erkenning dat
IVN écht het verschil maakt.
Maandag 21 juni j.l. werd IVN-directeur Jelle de Jong verrast door directeur
Cathelijne Broers van het Prins Bernhard Cultuurfonds tijdens een live
interview op NOS Radio 1. Volgens de jury die de prijs uitreikt, heeft IVN in
coronatijd, waarin de natuur voor veel mensen een belangrijke positie innam,
haar meerwaarde bewezen. Aan de prijs is een bedrag verbonden van
€150.000,- De prijs zal op 16 november tijdens een feestelijke ceremonie
officieel worden uitgereikt.
De adviescommissie Natuur van het Cultuurfonds licht de keuze voor IVN als
volgt toe. ‘Als de afgelopen tijd iets duidelijk is geworden, dan is het wel hoe
belangrijk natuur voor ons is. Want voor veel mensen was een wandeling
door het bos of de duinen, langs het strand of door de polder, het enige uitje
dat er nog was. Voor veel mensen biedt een groene leefomgeving troost,
rust, inspiratie en gezondheid. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken
dat mensen die ziek zijn, sneller herstellen als ze regelmatig in een groene
omgeving zijn. IVN speelt hierbij een enorm belangrijke rol.’
‘Een grote eer en een terechte waardering voor het werk van alle IVN’ers’,
aldus directeur Jelle de Jong. We zijn natuurlijk enorm trots op deze
bijzondere oeuvreprijs. Dit sterkt ons in onze missie: jong en oud laten
beleven hoe leuk, gezond en belangrijk natuur is!

Van harte gefeliciteerd allemaal!
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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
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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Incassomachtiging *
Bestemd voor lokale leden en donateurs van
Incassant: IVN Born-Land van Swentibold
Marcus Aurelius 21
6121 NX Born
Door ondertekening van dit formulier
• geeft u toestemming aan IVN Born – Land van Swentibold om jaarlijks
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven voor het lidmaatschap van het IVN-Born, het
evt. daaraan gekoppelde huisgenoot-lidmaatschap, het
donateurschap en mogelijk het abonnement op de Natuurgids
• machtigt u uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de contributie en abonnementsbepalingen
van het IVN-Born zoals o.a. te vinden op de website van IVN-Born
Als U het achteraf niet eens bent met een afschrijving kunt u deze binnen 8
weken door uw bank laten terugboeken oftewel storneren.
U kunt de machtiging in papieren vorm opsturen naar
Penningmeester IVN Born-Land van Swentibold
Hofstraat 12
6121ZE Born
of als foto of scan mailen aan: ivnborn.penningmeester@gmail.com
Gaarne uw gegevens in blokletters:
Voorletters en naam:
__________________________________________________________m/v
.
Adres: ____________________________________________________
Postcode en plaats:__________________________________________
Mailadres: _________________________________________________
Rek.nr [IBAN]: ______________________________________________
Rek.nr t.n.v.

______________________________________________

Handtekening:

________________

Plaats:

_____________

Datum:

____________

* U vindt dit formulier ook op de website in de groene kolom op de homepage.
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