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Voorwoord
Beste IVN’ers,
Na een ongeveer een jaar van weinig activiteiten lijkt er weer een beetje meer te kunnen. Langzaam komt de
maatschappij weer tot leven en kunnen we weer als vereniging dingen gaan ondernemen. Maar nog lang niet
alles is mogelijk en nog lang niet iedereen is gevaccineerd, voor zover men dat wenst, en daarmee redelijk
veilig. Het bestuur heeft besloten per 1 september het programma weer op te pakken, dan zal wel duidelijk
zijn of het de goede kant op blijft gaan.Natuurlijk is achter de schermen wel een en ander doorgegaan. We
blijven bijvoorbeeld opkomen voor het belang van natuur en landschap door de gemeentelijke plannen te
volgen en daar op te reageren als dat nodig is.
Omdat wij uw bijdrage voor 2021 mochten ontvangen en daar niets in de vorm van wandelingen en andere
excursies voor konden bieden krijgt u een klein presentje, een potje Klavertje vier en dat krijgt u binnenkort
thuisgebracht. Laat dat de komende periode symboliseren, als het geluk van vrij te kunnen bewegen ons
weer toelacht. Mocht er iets mis gaan met de plantjes, hecht daar dan geen bijzondere betekenis aan, dat kan
gebeuren. We danken u voor uw steun en hopen dat u ons blijft steunen. We blijven met zijn allen proberen
Beekdaelen mooi te houden en nog mooier te maken.

door: Stef Keulen, voorzitter a.i. IVN Beekdaelen-Nuth
Klavertje vier Oxalis deppei 'Iron Cross'
Dit plantje heeft viertallige mooi groene klaverblaadjes met in
roodbruine tekening in het centrum. De hoogte is 10 tot 25 cm. Als de
plant het naar zijn zin heeft bloeit hij van juli tot september. Oxalis is
meerjarig. Het blad sterft in de winter af en verschijnt weer in juni. De
grond niet laten uitdrogen, regelmatig water geven, ook in de winter
(wat) vochtig houden.
De plant is een matig winterhard. In de tuin kan, maar dan regelmatig
water geven en bij verwachte vorst goed afdekken met stro of met een
flink pak bladeren.
De blaadjes van dit Klavertje vier zijn eetbaar. Smaakt prima in de
salade of als garnering op een broodje kaas.
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Van de bestuurstafel
Het bestuur heeft zich in de eerste helft van het jaar gebogen over de vraag hoe verder met de IVN afdeling
Beekdaelen-Nuth. Dat heeft geleid tot een inspirerend proces waarover verder in deze nieuwsbrief meer wordt
verteld en in de ledenvergadering van 25 november uitgebreid verslag zal worden gedaan. Vooruitlopend daarop is
er wel besloten om de communicatie met onze leden te verbeteren. Een eerste bewijs daarvan is deze nieuwsbrief (
voor het eerst digitaal) die we een keer per maand zullen gaan verzenden. Ook is er door ons ere-bestuurslid Lou
Houben, hard gewerkt aan het verbeteren van onze website en facebook pagina. Neem eens een kijkje op onze
website: www.ivnnuth.nl waar algemene en actuele informatie over de afdeling te vinden is .Helaas zijn we door
de corona pandemie ook genoodzaakt geweest om onze voorgenomen activiteiten in dit eerste half jaar te
annuleren. Maar het positieve bericht is dat we besloten hebben om per 1 september onze activiteiten weer op te
starten. We hopen u op een of meerdere van die activiteiten te mogen begroeten. In onze komende nieuwsbrief
zullen wij u informeren over de activiteiten vanaf 1 september. De amfibieën werkgroep heeft haar paddenoverzet
actie gelukkig wel kunnen realiseren. In de periode van 20 februari tot 6 april zijn er weer vele padden ; kikkers en
salamanders dankzij de inzet van de vrijwilligers van deze werkgroep veilig overgezet .
Bert Deguelle
secretaris

Hoe gaat het
Af en toe is het goed om als bestuur van een vereniging je bezig te houden met vragen als: hoe gaat het met onze
vereniging? Wat gaat er goed en wat gaat er minder goed? Wat zouden we willen veranderen? Wat zouden we nog
meer willen? Waar liggen kansen of waar liggen bedreigingen? Waarvoor zetten we ons in en waarvoor zetten we
ons niet in? Wat zijn onze ambities? Welke resultaten willen we eigenlijk bereiken en wat moeten we daarvoor
doen? En kunnen we dat? Etc., etc. Het bestuur is in januari begonnen met het doorlopen van een proces om te
komen tot een helder beeld van wat het IVN als vereniging wil zijn, wat het wil bereiken en wat er daarvoor zoal
gedaan moet worden, passend binnen de mogelijkheden die er zijn. Dit eerste deel van dit proces is nu afgerond.
Het heeft geleid tot het formuleren van een missie en een visie die richting en focus geven aan het IVN en hopelijk
zorgen voor inspiratie, enthousiasme en doelgerichtheid. Tevens hebben we lange termijn doelen en korte termijn
doelstellingen geformuleerd. Inmiddels wordt er o.a. gewerkt aan een vernieuwde website en een nieuw
Huishoudelijk Reglement en vandaag krijgen jullie de eerste digitale nieuwsbrief .
In het tweede deel van het proces wordt een programma voor 2022-2023 gemaakt. Het zal moeten blijken of we
voldoende enthousiaste leden kunnen vinden die mee willen helpen om stukjes van het programma te realiseren.
Over enige tijd komen we met een gerichte oproep hiervoor. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25
november a.s. zal het toekomstbeeld en het programma met jullie worden gedeeld. We kijken uit naar jullie reacties
op het geheel.
André Gehring

Nawoord
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van IVN Beekdaelen-Nuth
Volg ons op Facebook en vergeet onze website niet
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