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Kort overzicht van de inhoud van deze nieuwsbrief:
• Eerst even bijpraten……
• Uitnodiging Open dag naaktrecreatie.

Een nieuw jaar, een nieuwe lente, mooie dagen, mooi terrein, geef ook uw donatie
Eerst even bijpraten……
Bijna een jaar lang hebben we geen nieuwe nieuwsbrief uitgebracht. De laatste was van 6 juni
vorig jaar. Is er dan in de tussentijd niks gebeurd?
Nou nee dat niet, maar echt nieuwe stappen, met gevolgen voor u als bezoekers aan het terrein,
zijn (nog) niet (definitief) gezet. De tekst tussen haakjes duidt er echter op dat er binnenkort wel
iets staat te gebeuren, maar eerst de boel op een rijtje
Vorig jaar konden we u uit zeer recent overleg van dat moment vertellen dat de Stichting het
Limburgs Landschap haar plannen met betrekking tot de Oolderplas niet zou uitvoeren. Dus
geen pannenkoekenhuis annex bezoekerspaviljoen op de rotonde, geen wijziging in de huidige
parkeermogelijkheden, geen nieuwe invaart met brug bij de voormalige parkeerplaatsen en de
uitkijktoren voorlopig in een diepvries.
Niet alles rond de Oolderplas is echter stil komen te vallen. Een al wat ouder idee is nieuw leven
ingeblazen. In het voorjaar 2018 is de gemeente Roermond met de Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en het Waterschap met het plan gekomen de dam bij het Lateraal kanaal ten westen
van ons terrein te verlagen ten behoeve van de afvoer van hoogwater. Dit zou de waterstand bij
ons en in de Oolderplas dan met 20 centimeter verlagen. Er zouden niet al te veel kosten aan
zijn verbonden en het zou bouwen in de bedding voldoende kunnen compenseren. In Buggenum
is protest want daar zou de waterstand hoger worden, maar dat is volgens anderen niet terecht.
Ondernemers bij de Oolder- en Noorderplas en in de Weerd zouden hun plannen zo kunnen
gaan uitvoeren. Stichting het Limburgs Landschap blijft met betrekking tot de Oolderplas bij het
besluit haar plannen niet uit te voeren. Zo gauw het concreter wordt, krijgt u van ons uiteraard
meer informatie.
Uit het overleg van mei 2017 vertelden we in de vorige extra-editie ook nog dat er nieuwe
perspectieven waren in de relatie met de Stichting het Limburgs Landschap: samenwerking in
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het beheer van het terrein en een andere aanpak van de toelating van minder validen tot het
terrein. Bij het nieuws op de site op 25 augustus 2017 kon u lezen dat we daags van te voren
een goed overleg hadden gehad met de nieuwe directeur Wilfred Alblas van de Stichting het
Limburgs Landschap. Kern: we gaan een samenwerkingsovereenkomst maken rond het beheer
(natuur en naturistisch) van het terrein inclusief de toelating van minder validen. Het duurde nog
enige tijd met soms enige misverstanden die uit de weg geruimd moesten worden voor het een
en ander verder vorm kreeg, maar momenteel bevinden we ons in een eindfase. Beheerstaken
worden duidelijk verdeeld en het bestuur van onze Stichting gaat onder duidelijke voorwaarden
en onder een overeengekomen gedelegeerde bevoegdheid toelatingsvergunningen aan minder
validen verstrekken. De laatste puntjes moeten nog op de i worden gezet en dan kan de
ondertekening plaatsvinden. Als dat rond is, zetten we een behoorlijke stap voorwaarts.
Het bestuur is overigens niet van plan vervolgens op haar lauweren te gaan rusten, maar juist op
deze basis nieuwe stappen te gaan zetten. Ze beseft dat haar leden ondertussen een dagje
ouder gaan worden en dat voor continuïteit gezorgd moet gaan worden. De eerst komende
nieuwsbrief wordt weer een gewone nieuwsbrief waarin we gaan uitleggen wat de
samenwerkingsovereenkomst en de daaruit voortvloeiende taken behelzen en hoe we die
begeleid aan nieuwe mensen willen gaan overdragen. Kortom in deze komende nieuwe, maar
weer ouderwetse nieuwsbrief gaat het om consequenties die we u, bezoekers, vragen te trekken
wil de naaktrecreatie op het terrein blijven bestaan. Anders gezegd deze nieuwsbrief gaat zeker
over informatie met gevolgen voor bezoekers. Denk er alvast eens over na.
Ondertussen hopen we dat de zonnige lente in een prachtige zomer wordt voortgezet, dan
kunnen we daar met zijn allen heerlijk van profiteren.

Uitnodiging Open dag naaktrecreatie zondag 3 juni

Vorig jaar hadden we eindelijk eens een open dag met prima weer. We hopen dit jaar hetzelfde
mee te maken. Zo doen we dus opnieuw mee met deze landelijke activiteit en daarvan willen we
je niet alleen in kennis stellen maar daar we willen jou en je kennissen ook van harte voor
uitnodigen. Het thema is Ont-moeten ofwel ontsnappen aan alle stress.
Neem dus familieleden, vrienden, buren of andere bekenden mee die naaktrecreatie nog niet
kennen of verwijs ze met de informatie uit deze extra nieuwsbrief. Iedere bezoeker weet hoe
lekker het is om bloot te zwemmen en bloot rond te wandelen in een natuurgebied als bij de
Isabellagriend. Heb jij, je familie, je vrienden enzovoort al eens echt kennis gemaakt met dit
gevoel van vrijheid? Je moet het namelijk eens beleven om er echt over mee te kunnen praten
en vooroordelen weg te nemen. Je blootgeven in Ont-moeten.
Je hoeft je voor deze Open Dag niet vooraf aan te melden, de toegang is gratis en je hebt ook
geen NFN ledenpas of zo nodig.
Als jij dus kennis wilt maken met naaktrecreatie dan is zondag 3 juni dé dag.
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Het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend ontvangt nieuwe bezoekers graag van
11.00 uur tot 17.00 uur op het naaktrecreatieterrein bij de Oolderplas. In de bocht van de Broeken Maasstraat in Ool (te bereiken via Herten/Roermond) de dijk oprijden en daar de auto
parkeren. Bij en vanaf het toegangshek staan verwijs-borden. Het is daar nog meer dan een
dikke kilometer prachtig lopen of fietsen langs de Oolderplas. Het verharde pad volgen dat na
enige tijd afbuigt naar rechts en dan onverhard wordt. Wandel helemaal door naar achteren en
neem niet de eerste toegang. Links zie je onderweg wat bevers allemaal weg kunnen knagen.
Sinds afgelopen winter bevinden zich twee beverburchten aan deze kant van de Oolderplas,
Ga bij de tweede toegang omhoog en dan zie je daar op het terrein onze info-tent (sterretje op
kaartje hieronder). Kijk zelf en wijs anderen zonodig van te voren op onze website om het
terrein in Ool te vinden: https://www.naturisme-isabellagriend.nl/isabellagriend.html.
Hier is meer informatie en zelfs een routeplanner
te vinden. Je kunt er ook al een voorproefje
krijgen van het terrein en het natuurgebied waarin
het gelegen is.
Zondag 3 juni kan men dan met eigen ogen zien
hoe prachtig het er is, ervaren hoe vriendelijk de
mensen er zijn en hoe ongedwongen het er aan
toe gaat. Een welkomstsdrankje staat klaar, net
als een enthousiast bestuurslid om je te
informeren en al je vragen te beantwoorden.
Kennismaken kan op de manier die de bezoeker
prettig vindt, bloot of gekleed.
We bouwen op het middenstuk een informatietentje waar we de bezoekers kunnen ontvangen.
Het bestuur zal gekleed zijn en we zullen de
nodige informatie voorhanden hebben.
De vaste bezoekers vragen we om er rekening
mee te houden dat op deze dag geklede bezoekers het terrein zullen bezoeken.

•Vier jonge zwaantjes uitgebroed op 20 mei 2018 en daags daarna op verkenning op de Isabellagriend•

U kunt reageren of vragen stellen.
Mogelijk wilt u reageren of heeft u nog vragen bij het een of ander. Leg het voor in een emailbericht via: info@naturisme-isabellagriend.nl.
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