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Fijn dat we in 2022, dat langzaam naar haar einde kruipt, weer verschillende activiteiten 

hebben mogen organiseren. Velen hebben we dan ook bij deze activiteiten fysiek ontmoet. 

Mag 2023 ons allemaal datgene opleveren waar iedereen behoefte aan heeft. 

 

Het bestuur van IVN, afdeling Eys en de redactie wenst jullie allemaal warme Kerstdagen en 

een liefdevol, gezond, groen en een vooral vredig 2023! 

Veel leesplezier. 

 

“Brrrrrrrrr …….. en ineens was het winter!” 
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1. Wist u dat …………………………………. 

 

 
- wij de gemeente Gulpen-Wittem danken voor de in 2022 ontvangen steun? 

- maandag 29 augustus 2022 de (uitgestelde) jaarvergadering in het IVN-gebouw gehouden 

kon worden? 

- ons IVN-gebouw en omgeving er weer puik uitzag mede door de inzet van verschillende 

vrijwilligers? 

- wij Hub Kessels danken voor al zijn werkzaamheden in en rondom het IVN-gebouw? 

- we ook dit jaar weer enkele jubilarissen mochten huldigen? 

- helaas geen van de jubilarissen aanwezig kon zijn? 

- zij allemaal het boekje “Speuren & vinden” als presentje ontvangen hebben? 

- de aanwezigen, onder het genot van een drankje, nog gezellig nababbelden? 

- er m.i.v. 2023 kleine veranderingen aangebracht zijn in de contributie? (zie artikel 2.)  

- dit jaar onze afdeling met een mooie groep vertegenwoordigd was op de Sterwandeling in 

Vaals? 

- de IVN, afdeling Vijlen-Vaals een mooie, leerzame en lekkere ochtend voor de deelnemers 

had verzorgd? (zie artikel 9.) 

- de paddenvoorziening ter hoogte van kasteel Goedenraad langzaam haar voltooiing nadert? 

- Marian Neven en Hub Kessels hier veel goed werk verricht hebben? 

- zij 261 padden veilig naar de overkant hebben gebracht? (zie artikel 15.) 

- het bestuur u in (zie artikel 17. ) informeert over de voortgang van het voornemen tot 

samenwerking met IVN Heuvelland? 

- er in 2023 weer een nieuwe natuurgidsenopleiding in Limburg start? 

- deze opleiding verzorgd wordt door de regio Maas & Mergelland? 

- de informatieavond hiervoor gepland staat op maandag 13-03-2023 om 19.30 uur? 

- kasteeltuin Oud-Valkenburg de locatie voor deze informatieavond is? 

- bomen kunnen praten? (zie artikel 5.) 

- de Rabo ClubSupport 2022 een mooi bedrag heeft opgeleverd? 

- wij weer alle stemmers hiervoor bedanken? 

- onze jeugdgroep ook weer aan verschillende activiteiten heeft kunnen deelnemen? 

- plantenliefhebbers kunnen deelnemen aan de excursies van de plantenwerkgroep Natura? 

- zij zich voor informatie kunnen melden bij de coördinator via: moniquehermans@kpnplanet.nl? 

- de door onze afdeling georganiseerde lezingen een succes waren? (zie artikel 16.) 

- ons lid Andrea Senden de aanwezigen verraste met schitterende plaatjes van de 

nachtvlinders? 

- wintervlinders echt bestaan? (zie artikel 11.)  

- een wegkruis een nieuw aanzicht heeft gekregen? (zie artikel 13.) 

- de redactie blij is met de ontvangen kopij en de ‘leveranciers’ hiervoor hartelijk bedankt?? 

- deze bijdragen het lezen van het Eyser NatuurKoeriertje nog boeiender maken? 

- de redactie weer graag kopij voor de volgende editie van u ontvangt?  

- u via www.ivn.nl/natuuracademie/online wijzer kunt worden van en over de natuur? 

- u op de website terecht kunt voor alle actuele informatie ( www.ivn.nl/afdeling/eys )? 

- wij hopen dat u allemaal gezond en wel aan 2023 kunt gaan beginnen? 

- wij dit jaar weer starten met een nieuwjaarswandeling op 08-01-2023?  

- wij hopen u dan bij deze activiteit te mogen verwelkomen? 

- de sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor E.N.Koeriertje nr. 39 17 juni 2023 is?  

- wij u veel leesplezier met dit Koeriertje wensen?  

 

 

mailto:moniquehermans@kpnplanet.nl
http://www.ivn.nl/natuuracademie/online
http://www.ivn.nl/afdeling/eys
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2. Contributie. 
 

Voor een aantal leden zal de contributie een beetje worden verhoogd. Of dit ook voor u geldt 

leest u hierna. 

 

1. Abonnement op De Natuurgids 

Veel leden van IVN, afdeling Eys hebben een abonnement op De Natuurgids en betalen 

daarvoor tot en met dit jaar € 15,50; dit is onderdeel van de contributie. 

Met ingang van 2021 zijn de tarieven van De Natuurgids verhoogd; een abonnement kost 

sindsdien per jaar € 19,00. Voor IVN-ers die een abonnement hebben via de afdeling geldt 

een lager tarief, namelijk € 17,00. 

In de jaren 2021 en 2022 hebben wij aan De Natuurgids wel € 17,00 per abonnement betaald, 

maar slechts € 15,50 doorberekend in de contributie. 

Met ingang van 2023 zal, zoals al eerder is meegedeeld, € 17,00 worden doorberekend in de 

contributie. 

 

2. Afdracht aan landelijk IVN 

Als IVN-afdeling dragen we bij in de kosten van landelijk IVN. 

Per landelijk aangemeld lid is de afdracht in 2022 nog € 12,00. Dit bedrag stijgt in 2023  

naar € 12,50. Van de afdracht aan landelijk IVN rekenen we 50% door aan de leden, die ook 

landelijk zijn aangemeld. De toeslag stijgt dus met € 0,25 van € 6,00 naar € 6,25. 

 

3.   Samenvatting contributie 2023. 

De basiscontributie zal, evenals de contributie voor jeugdleden en huisgenootleden in 2023 niet 

wijzigen. Voor leden die een abonnement op De Natuurgids hebben zal de contributie € 1,50  

hoger worden. De toeslag voor landelijke leden zal ook stijgen, namelijk met € 0,25.  

 

De contributie is samengesteld uit de volgende bedragen: 

 Basiscontributie gewone leden   € 12,50 

 Basiscontributie huisgenootleden  € 10,00 

 Basiscontributie jeugdleden    €   7,50 

 Toeslag voor landelijke leden    €   6,25 

 Toeslag voor abonnement (tegen gereduceerd tarief) op De Natuurgids € 17,00 

 

De contributies inclusief toeslagen zullen in 2023 zijn: 

 gewoon lid en landelijk lid       € 18,75 

 gewoon lid en abonnement op De Natuurgids    € 29,50 

 gewoon lid,  landelijk lid en abonnement op De Natuurgids  € 35,75 

 

Van leden die een incassomachtiging hebben afgegeven wordt de contributie rond 1 maart 

2023 afgeschreven. 

Aan overige leden wordt verzocht de contributie eveneens rond deze datum over te maken op 

rekening NL92 RABO 0147 5896 22 ten name van IVN Afdeling Eys.  

 

3. Rabo ClubSupport. 
 

De opbrengst van de in oktober gehouden Rabo Club Support actie bedroeg dit jaar € 304,00.  

Hoewel het wat minder was dan vorige jaren is dat nog altijd een mooi resultaat waar we blij 

mee zijn en waarvoor we de mensen die op ons hebben gestemd hartelijk danken. 
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We hebben vanaf het begin aan deze actie meegedaan en dat heeft onze financiële positie 

versterkt. 

Bovendien hebben de opbrengsten van deze actie ons de mogelijkheid gegeven om af en toe 

bijzondere uitgaven te doen, zoals de busreis naar de Kasteeltuinen in Arcen in het voorjaar. 

En, zoals u hierna kunt lezen, moesten we in dit jaar nog een keer flink in de buidel tasten 

wat, mede dankzij de opbrengsten van deze actie, gelukkig geen probleem gaf. 

4. Nieuwe verlichting.  
 

Tijdens een bestuursvergadering in ons gebouw enkele maanden geleden ging plotseling het 

licht uit. In een van de TL-armaturen was iets doorgebrand, met een smerige, giftige lucht als 

gevolg. Even later gebeurde hetzelfde met een ander armatuur. 

Het was duidelijk: onze armaturen waren versleten.  

Na overleg met Hub Kessels besloten we alle armaturen te laten vervangen door nieuwe  

LED-buizen. 

Op 1 november werden door ‘Bergmans en Wijnen’ 6 LED buizen geplaatst; ook werd de 

buitenlamp bij de deur vervangen door een LED-schijnwerper. 

Het resultaat: mooie energiezuinige verlichting; beter voor het milieu en voor onze kas. 

Het was wel een dure reparatie, € 2.000,00. Gelukkig hadden we in de voorbije jaren een 

potje gevormd voor groot onderhoud en konden we dit zonder problemen betalen.  

 

5. ‘Kunnen bomen praten?’.  Bomenquiz voor de jeugd. 
Door:  Lisette Langens.  

We hadden al twee jaar de bomenquiz voor de jeugd in de kast liggen. Vanwege het grote 

succes van de bomenquiz voor volwassenen, gehouden in 2020 in café Sport, was er een 

speciale versie voor de jeugd samengesteld. Maar door diverse omstandigheden werd de quiz 

enkele malen uitgesteld. En nu kon het dan toch eindelijk plaatsvinden. 

 

Op 15 november jl. werd de kachel in ons 

verenigingsgebouw opgestookt om de groepen 

5 en 6 van basisschool Klavertje Vier te 

ontvangen. Door middel van het trekken van 

strootjes (in dit geval rietjes) werden de 

groepen opgedeeld in teams en kon de strijd 

om de hoofdprijs beginnen. Met veel 

enthousiasme werden de (soms toch wel 

moeilijke) vragen beantwoord en met nog 

meer enthousiasme na afloop gecontroleerd.  

 

Op 29 november jl. waren de leerlingen van groep 7 en 8 aan de beurt. Ook bij hen was er 

veel animo om te winnen en al naar gelang de quiz vorderde, nam ook de spanning toe. Er 

konden extra punten verdiend worden door het opschrijven van spreuken en gezegden die 

betrekking hebben op bomen. Omdat twee teams aan het eind evenveel punten hadden, moest 

de ‘strijd’ beslist worden met een laatste extra benaderingsvraag. 

 

Alle kinderen kregen na afloop van de quiz een bomen-zoekkaart van het IVN. De winnaars 

en runners-up ontvingen bovendien een sporen-zoekkaart of vlinder-zoekkaart. 
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In het voorjaar hopen we met de kinderen van de groepen 5 t/m 8 naar buiten te gaan en de 

opgedane kennis tijdens deze bomenquiz te toetsen aan de werkelijke beleving in de natuur. 

 

   
          “groep 5/6”           “groep 7/8”  

 

 

6. Wisseling van de wacht bij de vogelwerkgroep. 
 

Na 15 jaar vond Wim Kemperink, dat het tijd werd om het coördinatorschap van de 

vogelwerkgroep over te dragen aan iemand anders.  

Gelukkig was Andrea Senden bereid om opnieuw (!) deze taak op zich te nemen. 

Tijdens de voorjaarsvergadering van de vogelwerkgroep werd de 

overdracht gesymboliseerd door het aanreiken van de usb stick met alle 

informatie. De vogelwerkgroep dankte Wim voor het vele werk.  

Maar het bestuur wilde ook in ‘bredere kring’ aandacht schenken aan de 

goede en zorgvuldige manier waarop Wim zijn taak  al die jaren heeft 

uitgevoerd. In de Algemene Vergadering van 28 augustus jl. bedankte 

de voorzitter hem hiervoor. Een IVN-lid om trots  

op te zijn!  

Helaas kon Wim die avond niet aanwezig zijn, dus werd er een opname 

gemaakt van het dankwoord. De bijbehorende attentie werd daarna aan 

huis afgeleverd. 

 

In dezelfde voorjaarsvergadering werd  

ook Mia Habets bedankt voor het jarenlang  

bijhouden van de lief en leed pot. Heel wat kaartjes  

en bloemetjes heeft zij verzorgd. Ook zij kreeg een opvolgster. 
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7. Vogelexcursie naar Camerig / Cottessen. 
Door: Andrea Senden – Vanhommerig. 

 

We vertrokken met tien personen vanaf de parkeerplaats tegenover de Camping de Rozenhof. 

Het was een prachtige ochtend. Na een nacht met een beetje vorst aan de grond. De weilanden 

lagen er nog berijpt bij.   

We komen in de Belletboomgaard. Hier hangen nog appels aan de bomen. 

 

        
 

 
 
In de maretakken was het druk. Het bleken vooral grote lijsters te zijn. We lopen onder de 

bomen door in de hoop dat we de vogels beter kunnen bekijken vanaf de andere kant waar de 

zon niet recht in ons gezicht schijnt. Maar toen waren de meeste vogels helaas gevlogen.  
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Het pad is avontuurlijk. 

    
 
Waar bleven de sijzen? Jawel daar was er een. Het was voor menig iemand een zoektocht 

tussen de takken (van welke boom?) om het vogeltje te vinden. Ik heb de foto bijgeknipt en 

een cirkel om de vogel gemaakt, anders vinden jullie hem nóg niet.  

 

We lopen door Cottessen. 
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We passeren de Geul en de Heimansgroeve. Er vliegt dan toch nog een groep sijzen over, 

maar ze gaan helaas niet zitten.  

We beëindigen de mooie excursie bij de Rozenhof waar we nog nagenieten met een kop 

koffie, thee, biertje en een stuk vlaai.  

 

Bedankt Ben voor de mooie route.  

 

Waarnemingen: 

merel, grote lijster, kramsvogel, zwarte kraai, ekster, koolmees, pimpelmees, boomklever, 

winterkoning, roodborst, blauwe reiger, sijs, huismus, ringmus, buizerd, grote Canadese gans 

(overvliegend), groene specht, grote bonte specht, houtduif, spreeuw, vink. 

 

 

8. Zanglijster versus grote lijster.  
Door:  Andrea Senden – Vanhommerig. 

 

Tijdens de laatste vogelexcursie van de vogelwerkgroep kwamen we grote lijsters tegen. Een 

mooie aanleiding om de zanglijster en de grote lijster naast elkaar te zetten. 

Als je een lijster in de tuin tegenkomt is dat meestal een zanglijster. 

Hij zingt een prachtig gevarieerd lied met daarin herhalingen van meestal driemaal hetzelfde 

geluid. Hij is dol op slakken in een slakkenhuisje. Om aan het vlees te komen slaat hij het 

slakkenhuisje stuk op een steen.  

De zanglijster is 20-22 cm groot. De vlekken op de borst zijn naar boven wijzende pijltjes. 

Als de zanglijster wegvliegt kun je de crèmekleurige ondervleugel zien. De zanglijster broedt 

vanaf eind maart. Ze hebben 2-3 legsels met 3-6 eieren. Het nest zit goed verstopt laag in 

struiken en bomen. Het is gemaakt van takjes en vermolmd hout dat bekleed is met mos en 

gras. Van binnen is het nest glad bepleisterd met modder. 
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De grote lijster is minder talrijk. Hij staat zelfs sinds 2017 op de rode lijst. Sinds 1995 nemen 

de aantallen af. De zang klinkt als “Trutruduu”. Je kunt de grote lijster al in de winter horen 

zingen. Hij heeft een kenmerkende ratelende roep die klinkt als trrrr trrr trrrr.  

Hij is 27-28 cm groot. De vlekken op de borst zijn ronder dan die van de zanglijster. De 

ondervleugel van de grote lijster is wit.  

Ze broeden vanaf eind maart. Ze hebben meestal twee legsels van 3-5 eieren. Het grote 

komvormige nest (van plantaardig materiaal bijeengehouden door modder) zit hoog in bomen.   

9. Sterwandeling. 
 

Op 11 september werd de jaarlijkse Sterwandeling georganiseerd door de jubilerende afdeling 

Vijlen/Vaals.  Dit evenement is in het leven geroepen om een gezellige ontmoeting tussen de 

leden van de Zuid-Limburgse afdelingen te bewerkstelligen. Dat lukte!  

Wij waren met een aardige groep leden vertegenwoordigd en werden ontvangen met koffie en 

vlaai op het Drielandenpunt. Daarna werd een interessante excursie aangeboden in de 

omgeving. Afsluitend werden we getrakteerd op een heerlijke “Drielanden-lunch” in een goed 

gevulde zaal. Het weer werkte mee en zo werd het een mooie dag.  
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10.  Bomencursus. 
    

Zoals u hebt kunnen lezen in eerdere berichten werd er door het District Limburg 

gestimuleerd om per afdeling te starten met een laagdrempelige bomencursus. 

De afdelingen Eys en Heuvelland hebben dit samen opgepakt. Er werd een begeleidingsgroep 

gevormd met leden uit beide afdelingen en een uitnodiging verstuurd naar de leden en de 

regionale bladen. 

De inschrijvingen overtroffen onze verwachtingen, we moesten zelfs een aantal mensen 

teleurstellen! De eerste buitenles op 12 november was het heerlijk weer. In de omgeving van 

het oorlogsmonument werden diverse bomen bekeken. Wat weten we al samen en wat willen 

we leren? Op de theorieles in het gebouw kregen we hierover meer informatie van docent 

Arie Boersma. De cursisten, een mix van leden en nieuwkomers, zijn tot nu toe enthousiast. 

De volgende lessen zijn inmiddels gepland, in ieder seizoen een binnen- en een buitenles.  

 
“12-11-2022: impressies van de bomencursus.” 

11. Wintervlinders, ze bestaan echt. 
Door:  Andrea Senden – Vanhommerig. 

 

Dagvlinders zul je in de winter niet aantreffen, tenzij overwinterend op een beschutte plek. 

Met nachtvlinders is dat anders. Na de mooie soorten die in de zomer vliegen, zijn er soorten 

die speciaal in de herfst voorkomen. Ze dragen namen als Herfstspanner, Najaarsspanner, 

Zwarte herfstspinner. Het najaar is ook de tijd van de verschillende soorten gouduilen. 

   

            Essengouduil                    Zwarte herfstspinner                Najaarsspanner 
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Als de herfst op zijn einde loopt komen de wintersoorten tevoorschijn zoals  

Kleine wintervlinder, Grote wintervlinder, Zwartvlekwinteruil en Donkere winteruil.   

En er is nog iets vreemds aan de hand. Van sommige soorten herfst- en winternachtvlinders 

kunnen de vrouwtjes namelijk niet vliegen. De vleugels zijn gereduceerd tot korte stompje. Ze 

zien er niet eens uit als een nachtvlinder. Nadat de vrouwtjes in de grond verpopt zijn, kruipen 

ze uit hun cocon en dan langs de stam van de waardboom of -struik omhoog en wachten daar 

op de mannetjes. Na de bevruchting zijn de vrouwtjes meteen bij de goede boom om hun 

eitjes af te zetten.   

    

           parende                         Zwartvlekwinteruil                       Grote wintervlinder 

  Kleine wintervlinders 

 

 

12.  Hubertusmarkt. 
 

Al jaren stond de afdeling Heuvelland met een stand op het ‘groene plein’ bij de 

Hubertusmarkt. Onze jeugdgroep nam enkele malen deel en ging dan richting de Gulp. 

Dit jaar deden we het helemaal samen: Op 5 november stonden drie kramen naast elkaar en 

zij maakten indruk op de Rijksweg. Een groene oase tussen de tassen en de 

schoonmaakspullen!  

(Eerlijk gezegd hadden de afdeling Heuvelland en het echtpaar Bonten het grootste deel van 

de voorbereidingen op zich genomen, wij moeten het 

nog leren..) 

Er waren activiteiten voor de kinderen en een aantal 

leden van onze jeugdgroep kwamen samen met leider 

Bram hierop af. Ook was er allerlei informatie voor 

volwassenen. De stand werd de hele dag bemenst 

door leden van Heuvelland, Vijlen/Vaals en Eys en zij 

zagen heel veel mensen langskomen.  

Een mooie manier van samenwerken én het IVN 

promoten. 
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13.  Wegkruis heeft nieuw aanzicht gekregen.  
  Door: Paul Ramaekers. 

 

Afgelopen winter heeft de Gemeente Gulpen-Wittem op verzoek van Wiel Houben en Paul 

Ramaekers het wegkruis in Overeys op de kruising Op de Kamp - Nijswillerpad rechtgezet 

en de dode boom achter het kruis verwijderd. 

 

Het kruis en de kastanjeboom zijn in 1981 samen op deze plek neergezet. De inmiddels dode 

kastanje had het kruis scheef geduwd en ook de plek rondom het kruisbeeld kon wel een 

opknapbeurt gebruiken. 
 

     (rechterfoto uit: Weg- Veldkruisen in Eys, IVN afd. Eys) 

 

  

 

 

In oktober 2021 is de dode boom met een kraan verwijderd 

en daarna is het kruis rechtgezet.    

  

 

 

 

 

 

Er wordt weer een boom geplant achter het kruis en rondom het grind willen we nog een 

haagje planten om het geheel nog wat aan te kleden. 

 

 

Met dank aan de gemeente ziet het er weer een stuk beter uit en kunnen we het wegkruis 

weer netjes blijven onderhouden. Een lantaarn met noveenkaars heeft inmiddels al een 

plekje gevonden. 
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       “huidige, vernieuwde aanzicht wegkruis Nijswillerpad – Op de Kamp” 
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14.  Jeugdgroep. 
 

 

Nadat in juli de poel bij het Froweinbos geadopteerd was, moest de jeugdgroep op 15 oktober 

echt aan de slag. Er was onderhoudswerk nodig en met vereende krachten van kinderen en 

ouders werd er een hele hoop rommel en modder uit de poel geschept. Een echt modderballet, 

waar 23 kinderen op af waren gekomen. In het voorjaar van 2023 is de volgende activiteit 

daar gepland, samen met Gijs Ketelaars van het Limburgs Landschap.  

 

Vooral door de activiteiten rondom de 

geadopteerde poel heeft de jeugdgroep weer 

veel nieuwe leden mogen verwelkomen. 

We zijn dan ook heel blij dat naast Bram 

Jacobs, al jaren de vaste begeleider van de 

groep, nu ook ons nieuwe lid, Santos van 

Schenck heeft aangeboden om te helpen bij 

het organiseren en uitvoeren van 

activiteiten. 

 

De eerstkomende activiteit was de kerstviering. Met behulp van diverse 

leden, vrienden en bekenden werd een mooi programma in elkaar gezet en 

de Boerenberg in kerstsfeer gebracht. De kinderen hoorden bij binnenkomst 

het ongewone muziek van een handpan. Na het maken van o.a. een lampion 

en een sierpotje volgde een wandeling mét die lampion in de donkerte 

rondom de Boerenberg. Onderweg was een kerstvrouw te horen, die op 

trompet een kerstliedje speelde. Een engel las een gedicht voor. Na 

terugkomst was er natuurlijk warme chocomel met wat lekkers en met een 

mooi verhaal werd de avond afgesloten. 

 
               
 

15.  Update najaarstrek padden en nieuwe paddentunnels in Overeys. 
       Door:  Marian Neven en Hub Kessels. 

 
Zoals al eerder gemeld heeft het IVN voor de najaarstrek van de padden, emmers geplaatst op een gedeelte van het 

migratiegebied in Overeys. Dit in verband met de wegwerkzaamheden aan de Mr. Dr. Froweinweg, zodat de padden niet 

in het werk terecht komen. 

De emmers zijn iedere dag gecontroleerd van 18 september tot en met 12 november. Op 13 november zijn de 

emmers door het IVN verwijderd. In totaal hebben we 261 padden (gewone pad) overgezet op dit gedeelte van 

het migratiegebied waarvan: 177 juveniel (jonge padjes); 39 sub-adult en 45 adult. Tevens zijn er ook 6 

alpenwatersalamanders, 2 kleine watersalamanders en 2 bruine kikkers overgezet. De determinatie van één 

salamander is onduidelijk of dit nu een kleine watersalamander of toch een vinpootsalamander is, dit is 

moeilijk te zien. We troffen ook 1 dode kleine watersalamander aan in een emmer en een dood spitsmuisje, 

omdat er toen nog geen stokjes in de emmers waren geplaatst.  
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Hieronder de gegevens in een staafdiagram weergegeven. 

 

Te zien is dat de piek van de najaarstrek in oktober zit met vooral juveniele dieren. Heel mooi, want dan is er 

aanwas van jonge padden wat voor een gezonde populatie belangrijk is. 

 

Waarschijnlijk heeft u het zelf al kunnen zien dat de werkzaamheden aan de  Mr. dr. Froweinweg gestaag 

vorderen. Het IVN volgt de vorderingen en af en toe is er overleg met de aannemer en/of toezichthouder 

aandachtpunten bespreken.  

   

   

 

Volgens planning zou alles voor de kerst nog gereed komen. Het gronddepot blijft wel nog een tijd aanwezig. 

Het depot is voorzien van een plastic afrastering zodat de padden tijdens de voorjaarstrek niet in het depot 

terecht komen, maar geleid worden naar de nieuwe tunnels.  

Het IVN zal de voorjaarstrek volgen en heeft er alle vertrouwen in dat het nieuwe faunasysteem goed gaat 

functioneren. De padden, andere amfibieën, de das en kleine zoogdieren kunnen dan zelfstandig hun weg 

vervolgen en veilig de Mr. dr. Froweinweg via de nieuwe tunnels oversteken.  

 

 

  
juveniel de overzetters 

 De overzetters edede ove tunnel in 
aanleg 
rzttersdedede deers 

padden in emmer 
 Padden in de emmers epa 
emmers 

zelf gemaakte hulpmiddelen 
 Zelf gecreëerde hulpmiddelen 
reëerde hzezelfulpmiddelen 

tunnel in aanleg rooster geleidingswand
e 
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16.  Lezingen. 
  

We mogen terugkijken op een drietal boeiende en drukbezochte lezingen. 

Het is heerlijk om het gebouw weer warm en goed gevuld te zien. Naast eigen leden konden 

we ook nieuwe mensen begroeten. Een aantal van hen waren erg enthousiast over deze 

kennismaking met het IVN en hebben aangegeven wel vaker te willen komen. 

Ons eigen lid Andrea Senden verraste ons op 31 oktober met prachtige foto’s én een goed 

verhaal over nachtvlinders.  

Op 10 november kwam Geco Visscher 

speciaal voor leden van de Vogelwerkgroep 

om hen met woord en beeld wijzer te maken 

op het gebied van Steen- en kerkuilen. 

Peter Geurts kwam als laatste aan bod op 12 

december. Hij hield een gedreven pleidooi 

om te zorgen voor een gezond bodemleven. 

Beter voor plant, dier en mens!   

 

 

17.  Toekomst van IVN, afdeling Eys, vervolg.  

 
Op de jaarvergadering vertelden we u, dat we met het verkregen mandaat de gesprekken met 

afdeling Heuvelland zouden oppakken. Dit is ook gebeurd, de gesprekken verlopen in een 

goede sfeer en van beide kanten is men positief over een nauwere samenwerking.  

 

Hierbij is het de bedoeling dat iedere afdeling behoudt wat goed en ‘eigen’ is, maar dat we 

bestuurlijk en organisatorisch samen sterker verder kunnen. Hiervoor moeten we ons 

verdiepen in de organisatie van beide afdelingen en bekijken wat ons samen het beste past. 

 

Er zijn al een aantal mooie voorbeelden van samenwerking zoals het bermenbeleid en het 

overleg hierover met de gemeente; de Hubertusmarkt en de onlangs gestarte Bomencursus. 

We houden u op de hoogte van de komende ontwikkelingen.  
 
 
     

 

Redactie: 

Gerard Nabben 

van Pallantstraat 10 

6286 AX  Wittem. 

Tel.  043 – 4502478   

e-mail:  secretariaat@ivneys.nl  

website:  www.ivn.nl/afdeling/eys   
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