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VOORWOORD 
Beste leden en buitenlui, 

Als kersverse voorzitter en secretaris richten wij ons tot u met ons eerste 

voorwoord.  Het was wederom een tumultueus jaar vanwege alle beperkende 

Corona-maatregelen. Zo goed en zo kwaad als het ging hebben we geprobeerd 

activiteiten door te laten gaan. Vaak met behulp van kunstgrepen zoals het 

gebruik van ZOOM en andere inventieve ideeën. Bijvoorbeeld  het ontwikkelen 

van wandel-fiets apps door mooie natuurgebieden bij ons in de buurt, waarbij 

bezienswaardigheden met (gesproken) uitleg via de app opdoemen zodra je in 

de buurt bent. Of geocaching, oftewel schat zoeken. Met dat laatste beleef je 

een echte speurtocht vol activiteiten. Leuk met het gezin, maar ook alleen of 

met z’n tweeën.  

Verder in dit jaarboek kunt u  lezen wat er ondanks corona toch allemaal wel is 

doorgegaan. Het blijkt dat onder het mom van “waar een wil is, is een weg” en 

het “glas is half vol”, natuurliefhebbers toch aardig aan hun trekken konden 

komen. Natuurlijk hopen we dat 2022 meer goeds voor ons in petto heeft en 

we weer in alle vrijheid en spontaan de natuur in al zijn pracht kunnen gaan 

bewonderen. Het jaarprogramma, zoals verderop in dit boekje, geeft daar al 

vast een voorschot op.  

We wensen u veel leesplezier met dit jaarboek. En bedenk: er is niets beter 

voor de gezondheid dan nieuwsgierig te wandelen in de natuur. Dat houdt een 

mens fris en vrolijk!   

Rest ons jou en jouw dierbaren een Gezond en Vrolijk 2022 te wensen. 

Voorzitter Jos Joosten en secretaris Maud Duysens
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JAARVERGADERING 

Op de jaarvergadering werden onze 40 jarige jubileum leden gehuldigd, te 

weten: Jeanne v.d. Laar, Jan v. Enckevort, Wim v.d. Laar. Toos trad af als 

voorzitter en Jos en Maud werden als nieuwe bestuursleden gekozen. Er werd 

teruggekeken op 25 jaar Oda school en wat de stand van zaken was van de 

nieuwe huisvesting. Na de vergadering werd een toast uitgebracht op de 

toekomst van IVN Helden. 

AFGELASTE ACTIVITEITEN VANWEGE CORONA MAATREGELEN 
Helaas moesten we ook dit jaar weer activiteiten afgelasten, zoals flora werkgroep, 

naar Stein, slootjesdag jeugdwerkgroep, excursie vergeten groenten, zonneparken in 

Peel en Maas, snelcursus vleermuizen determineren faunawerkgroep, 

wateroverlast/watertekort,  vogeltrek, bomenfestival scholen, snelcursus wintertelling 

en leden voor leden avond. 
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WANDELINGEN 

4 SEIZOENENWANDELINGEN IN DE GROOTE PEEL  
Vanwege de coronamaatregelen konden de eerste 2 edities geen doorgang 

vinden. Het gezamenlijk vertrek vanaf het verenigingsgebouw kwam te 

vervallen.   

De 8 km. lange wandeling startte bij Belfort De Vossenberg (een zijstraat van 

de Nederweerterdijk).  Een 22 meter hoge uitkijktoren (met 105 trappen). Van 

bovenaf biedt deze uitkijktoren een magnifiek uitzicht over het Nationaal Park 

De Groote Peel. Het kleinste Nationaal Park van Nederland. Met deze toren wil 

men, door o.a. diverse informatieborden, de historie van de Vossenberg meer 

tot leven brengen voor het publiek. 

Tevens is dit gebied een onderdeel van de Peel-Raamstelling. Deze werd in 

1939 aangelegd als verdedigingslinie i.v.m. oorlogsdreigingen van Duitsland.  

Deze linie liep van Grave tot aan de Belgisch grens. Aan de rand van dit 

natuurgebied liggen 6 kazematten, die nog goed bewaard zijn  gebleven.  

Na een kort inleidend woordje begonnen we om 9:00 uur aan de 

wandeling.Volgens de veldnamenkaart liepen we door/langs ’t Eeuwige Leven, 

Astensche Peel, Filosche Peel, Steltloperven, Koe-uier, 8ste vaartje, Aan ’t 

Elfde, Boekweitveld, Astense Moostscheiding. 

Dit gedeelte van het Nationaal Park is bewust gekozen door de 

wandelwerkgroep om in een minder bekend gebied van de Groote Peel te gaan 

wandelen. Niet minder mooi. Wel anders mooi.  Het wandelgebied is een stil 

paradijs. Geen autowegen, hoogspanningsmasten of andere ontsierende 

werken.  Hier voelt men zich één met de natuur. Zeldzaam in Nederland. 

Water, heide, zandruggen genaamd Peelbanen (stille getuigen van een stuk 

Peelhistorie), berken en open vlaktes begroeid met pijpenstrootje. Soms zag je 

tussen de hei een egaal stuk korte hei. Daar is de hei kleinschalig geplagd om 

de hei te verjongen. 
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Wat opviel tijdens het wandelen was de lage waterstand. Diverse vennen zijn 

niet meer dan droge laagtes in het landschap. 

De terreingesteldheid veranderde nogal eens door diverse 

weersomstandigheden. Na regenval waren sommige paden minder goed 

begaanbaar. De kans op “blubberwandelen” was dan aanwezig. Waterdichte 

schoenen/laarzen met ruw profiel was geen overbodige luxe. Een niet 

alledaagse beleving. 
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GROEPJESWANDELING  POSTERHOLT   
In verband met de coronamaartregelen kon de geplande dagwandeling op 5 

juni niet doorgaan. Omdat wij als IVN Helden al langere tijd niet samen konden 

wandelen, heeft het bestuur en de wandelwerkgroep besloten om toch een 

extra wandeling aan te bieden. Rekening houdend met en aangepast aan de 

coronamaatregelen. Het werd een andere wandeling dan gebruikelijk. 

coronaproof. En dit keer, vanwege de coronamaatregelen, alleen bedoeld voor 

leden van het IVN Helden. Vooraf opgave was verplicht. Dit keer geen 

gezamenlijk vertrek. De doelstelling van deze groepjeswandeling was om te 

reizen en te wandelen met zgn. “bubbelmaatjes”.  

Op zaterdag 12 juni reden de “bubbelauto’s” naar Posterholt. Het was 

uitstekend wandelweer. De deelnemende personen wandelden in groepjes 

van 2-4 personen. Om de 10 minuten vertrok er een groepje. Elke groep 

ontving bij vertrek een duidelijke routebeschrijving. Deze afwisselende, geheel 

vlakke route, had een lengte van 10 km. We liepen vanaf de St. Matthiaskerk 

o.a. langs de Leigraaf en de Vlootbeek naar het Landgoed Aerwinkel met zijn 

prachtige Engelse tuinen. Via het dorpje Reutje en het Munnicksbos keerden 

we terug naar het startpunt.   

Na de wandeling genoten de wandelaars op het terras nog na onder het genot 

van koffie/thee en een stuk vlaai. Enkele dorstige kelen werden gesmeerd met 

schuimend gerstenat. Algehele reactie: een nieuwe formule van wandelen in 

een hele mooie, afwisselend omgeving. Dit concept moeten we erin houden. 
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DAGWANDELING  

 

 

Uitstel is geen afstel. Belofte maakt schuld. 

De geplande dagwandeling op zaterdag 5 juni kon geen doorgang vinden 

vanwege de coronamaatregelen.  Het vele voorbereidend werk dreigde voor 

niks te zijn geweest. In gezamenlijk overleg tussen bestuur en 

wandelwerkgroep nam men het besluit om op 25 september nog een poging 

te wagen. En jawel. Corona en de weergoden waren de 20 wandelaars prima 

gezind. Deze dagwandeling werd een klein natuurfeestje, een geluksmoment. 

Dit dankzij de schitterende omgeving en het ideale wandelweer. 
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Dit jaar ging deze 15 km. lange 

(super) wandeling over de St. 

Jansberg en de Mookerhei. De 

St. Jansberg ligt op 59 meter 

boven N.A.P. en staat bekend 

om zijn schilderachtige 

hellingbossen, kraakheldere 

bronbeekjes en prachtige 

vergezichten.  De deelnemende 

wandelaars liepen niet figuurlijk, 

maar letterlijk “naar de 

Mookerhei”. Het Noord-

Limburgse heuvelland is een 

stuwwallenlandschap. Als men 

aan heuvels denkt, denkt men al 

snel aan Zuid-Limburg. Echter 

het noordelijkste puntje van 

onze provincie is alles behalve 

vlak. Klimmen en dalen was dan 

ook een onderdeel van de 

wandeling. De wegen en paden 

waren allemaal goed 

begaanbaar. En wat een 

vergezichten. 

Nederland heeft verschillende 

ijstijden doorgemaakt. De één 

nog heftiger dan de andere. Het 

klimaat veranderde voortdurend. In de derde ijstijd zakte het landijs, een 

enorme gletsjer, af tot de lijn Haarlem – Nijmegen. Dikke aardlagen werden 

opgeschoven en opgestuwd. Hierdoor ontstonden aan weerszijden van de 

laagten langgerekte heuvelruggen. De zgn. stuwwallen. De zichtbare sporen 

van de ijstijd.  
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Na de gebruikelijke koffie/thee met vlaai gingen we rond de klok van 10:00 uur 

op pad o.l.v. onze gids Jan Janssen. Dat hij de omgeving op zijn duimpje kent, 

bleek uit de hele mooie route met de vele variaties in het landschap. Hij liet 

ons wandelaars niet alleen van de natuur genieten, maar ook af en toe van de 

geschiedenis en diverse bezienswaardigheden die we onderweg passeerden. 

Zoals: zwerfstenen, Huize St. Jansberg, de 3 meertjes, picknickplaats de Diepen, 

Hellebeek, het afgebroken hotel “de Plasmolen”, de Romeinse villa, de 

watermolen. 

Al wandelend en genietend kwamen we in de Diepen. Eigenlijk een eeuwenoud 

hoogveengebied. De natuur in de Diepen is in de jaren dertig van de vorige 

eeuw verloren gegaan toen het door de landbouw in gebruik werd genomen. 

Onlangs is de bovenste laag van de grond afgegraven. Hierdoor werd het 

oorspronkelijke kwelsysteem hersteld. Hierdoor ontstond een uniek 

natuurgebied. Al zittend op een bank of op de grond gebruikten we onze lunch.  

De tweede helft van de wandeling genoten we wederom van de route, het 

landschap en de reeds genoemde bezienswaardigheden. Niet ingecalculeerd 

was de bezichtiging van de watermolen van binnen. Zeer interessant. 

Na de wandeling hebben we op het terras nog genoten van een drankje. Gids 

Jan werd heel hartelijk bedankt voor zijn medewerking aan deze dagwandeling. 

Na een korte toespraak ontving hij een presentje als waardering. De chauffeur 

bracht ons en onze mondkapjes veilig terug naar Panningen. 

Een super geslaagde dag. 
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WANDELEN MET IVN 
IVN heeft dit jaar op verzoek een aantal wandelingen verzorgd. Zo gingen ze in 

Beringe Bio-walking, werd er met KBO Kessel naar paddenstoelen gezocht. Met 

andere groepen werd er in de Heldens Bossen gewandeld. 
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CURSUSSEN 

ONLINE LEZINGEN MET ZOOM 
Vanwege corona, konden lezingen in de IVN ruimte niet doorgaan. Snel ging 

IVN Helden over naar online Zoom  lezingen en bouwde daar de nodige kennis 

op. Zo werden voor een groot publiek (soms meer dan 50) lezingen en 

cursussen verzorgd over: bijen, ecologisch denken, planten herkennen en 

vlinders en libellen (onderdeel van de natuurcursus). Ook de moestuincursus 

werd online gegeven. 

NATUURCURSUS 

 

De natuurcursus die in 2020 is opgestart en vanwege corona gedeeltelijk is 

verschoven naar 2021 is dit jaar definitief afgerond, Het onderdeel insecten 

met als docent Jan Slaats werd met een online lezing gehouden en de 

wandeling was in de Groote Peel. Jan zijn expertise is ongekend.  
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RAVON (reptielen, amfibieën en vissen) gaf de theorie en de praktijk voor het 

waterleven. Vooral de praktijk bij de wateren rond de Kwistbeek was 

indrukwekkend. Men constateerde hier een grote verscheidenheid van dieren 

in en rond de wateren. Deze werden ter plekke door Raymond Creemers van 

RAVON gedetermineerd.  

Het onderdeel landschap onderdeel werd door Jan Slaats gegeven. Wederom 

een online lezing en een wandeling in de Waterbloem.  

Een natuurcursus die ondanks de hik-up een succes was (27 deelnemers). Ook 

de samenwerking met andere IVN’s bevalt prima. Voor 2022 wil IVN Helden – 

Baarlo/Maasbree – Meijel wederom een cursus met als onderwerp de 

natuurgebieden van Peel en Maas gaan geven. 

MOESTUINCURSUS 
Met medewerking van het landelijk IVN is er in het voorjaar een online 

moestuincursus georganiseerd. Deze werd gevolgd door 27 deelnemers uit het 

hele land. Moestuincoach Toos van Nieuwenhoven begeleidde de 3 

bijeenkomsten. Ria zorgde voor de communicatie en Harrie was de technische 

(Zoom) man. De reacties van de deelnemers waren erg positief. 
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De verrichtingen van de deelnemers waren via ONSIVN te volgen: 
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AFSLUITING NATUURGIDSENOPLEIDING (NGO)  
 

Eén keer in de twee-drie jaar wordt de NGO-opleiding in diverse regio’s 

aangeboden en deze duurt circa 2 jaar. Door corona werd ook hier behoorlijk 

veel roet in het eten gegooid wat de buitenactiviteiten en 

groepsbijeenkomsten betrof, maar Midden-Limburg was één van de twee 

regio’s die desondanks de opleiding heeft doorgezet. Een knappe prestatie 

omdat veel lessen nu opnieuw moesten worden opgezet om via ZOOM te 

kunnen worden gepresenteerd. Toch werd er  aardig wat buiten gedaan, als de 

corona-maatregelen dat toelieten.  

Dit jaar werd in juni de opleiding, die in december 2019 begon, met de 

uitreiking van het diploma feestelijk afgesloten in Kasteel De Keverberg in 

Kessel en konden we bij IVN Helden 3 nieuwe natuurgidsen verwelkomen: Jos 

Joosten (10e van rechts, 2e rij), Walter Jansen (6e van rechts) en Maud Duysens 

(1e van links).  
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PADDENSTOELEN EN BOMEN…EEN HAAT-LIEFDE VERHOUDING. 
 

Onder deze titel vond op 26 sept. 2021 in het kader van het landelijk IVN 

jaarthema “Bomenfestival” de paddenstoelenwandeling plaats, samen met 

IVN Roermond. De gidsen Hermien Hendrikx (IVN Roermond) en Gerard Dings 

(IVN Helden) hadden voor deze wandeling het Leudal uitgekozen. 

Tijdens deze herfstexcursie stond de relatie tussen paddenstoelen en bomen 

centraal. Vaak wordt dan aan parasitaire zwammen gedacht, die op het oog 

gezonde bomen aantasten of paddenstoelen die op dode boomstammen of -

takken groeien, de zogenaamde saprofieten. Maar er is nog een derde groep 

paddenstoelen, die juist intensief (en tot ieders voordeel) samenwerkt met 

bomen. Deze groep wordt de mycorrhiza vormende paddenstoelen (of 

symbionten) genoemd. De mycorrhiza paddenstoel haalt water en mineralen 

uit de bodem en ruilt deze voor suikers, die de paddenstoel zelf niet, maar de 

boom wél kan maken! Paddenstoel en boom worden er dus beide beter van!  

Er namen op deze zonnige morgen zo’n kleine 20 mensen deel aan deze 

leerzame excursie, evenredig verdeeld uit beide IVN afdelingen. Alhoewel het 

paddenstoelen-seizoen nog niet echt op gang gekomen was, werden toch best 

veel soorten gevonden. Naast “alledaagse” soorten zoals de Gewone 

aardappelbovist, Geelwitte russula, Berkezwam en Parelamaniet, werden ook 

diverse meer bijzondere paddenstoelen gezien, zoals de Kussenvormige 

houtzwam (kleurt paars met een druppel ammonia), de Pronkhertezwam (op 

een verrottende boomstam), de Breedplaatstreephoed (met lange mycelium-

strengen), de Bepoederde rupsendoder (levend op de ondergrondse  pop van 

een vlinder) en een mooi groepje van de Schubbige bundelzwam (aan de voet 

van Moeraseik). Bijna aan het eind van de excursie werden ook nog een paar 

Grote stinkzwammen gevonden, evenals het jeugdige stadium hiervan het zgn. 

Duivelsei. Dit is eetbaar en Hermien sneed kleine stukjes van dit Duivelsei af m 

de liefhebber de radijssmaak te laten proeven. Voor beide gidsen en de 

deelnemers een geslaagde ochtend! 
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Pronkhertezwam 

Bepoederde rupsendoder 

Pronkhertezwam 
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Breedplaatstreephoed 



 pag. 21 Jaarboek 2021 IVN Helden e.o. 

ACTIVITEITEN 
 

FIETSTOCHT EN BBQ 
 

 

In 2021 werd de fietstocht uitgezet door Ria. Peter Schutte leidde ons rond in 

het adoptieproject de Westerling in Maasbree. Daarna gingen we verder 

richting Sevenum en Konenberg. Bij de Kronenbergerhof werd koffie en wat 

fris gedronken. Ondanks de dreigende luchten hielden we het droog. Wel 

zorgde de natte ondergrond voor wat slippertjes.  Via mooie weggetjes door 

de Peel kwamen we weer in Helden.  Met de 16 deelnemers werd met een 

gezellige en goed verzorgde  BBQ deze mooie dag afgesloten in de patio. 
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WANDELING NACHT VAN DE NACHT 
 

 

25 Deelnemers wandelden met gids Peter Maessen in het mooie en donkere 

Dubbroek, waar we genoten van de stilte, sterren en de verhalen van Math en 

Peter. Samenkomst en afsluiting was bij de gastvrije zorgboerderij van Sitske 

en Math Lenders. 
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SCHOONE MAAS 2X 
 

Er zijn 25 vrijwilligers in de weer geweest om het natuurgebied de 

Weerdbeemden in Kessel-Eik op de schonen. Vanwege het hoge water waren 

er veel plastic voorwerpen, schuimplastic en blik aangespoeld in en rond de 

vennen van dit gebied. Maar ook werden weer gedumpte materialen 

gevonden. De vrijwilligers gingen fanatiek (soms te) en grondig te werk en zo 

werden zo'n 30 vuilniszakken en vele andere materialen (zakken hennep) 

verzameld. 
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BOMENFESTIVAL 
 

District IVN had mooie plannen voor een bomenfestival maar helaas werd veel 

door corona afgelast of ingekort. Voor Jeugd en Natuur Maasbree, IVN Meijel, 

IVN Baarlo/Maasbree en IVN Helden betekende dit in samenwerking 5 

fietstochten door Peel en Maas met aandacht voor bomen en hun 

bijzonderheden. Er is een folder gemaakt zodat deze routes altijd nog gefietst 

kunnen worden. Tevens zijn deze fietsroutes terug te vinden op de fiets route 

app. 
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DE FILM “PARELS VAN DE PEEL” 
 

Voor wie nog geen tijd had gehad of er naast had gegrepen om de film “Parels 

van de Peel” te gaan zien, werd op donderdag 25 november 2021, op initiatief 

van IVN Helden, nog een buitenkansje geboden om deze prachtige film te gaan 

zien in Dok 6 te Panningen. Ondanks corona-tijd kwamen 43 dapperen naar de 

bioscoop voor deze 35 minuten durende film. Een QR-code en een ID bij de 

entree van Dok 6 maakte toegang mogelijk. Een paar dagen later zou de 

bioscoop weer voor onbeperkte tijd ’s avonds “op slot gaan”. Dus we waren nu 

-eindelijk- net op tijd.  

Helaas bleef de langverwachte toelichting door boswachter Jap Smits, die 

gepland stond voorafgaand aan de vertoning van de film uit, vanwege Corona. 

De weduwe van de maker Han Meeuwsen, Mieke Dille, nam de plaats van Jap 

in, en gaf uitleg over de totstandkoming van de film.  

De film de “Parels van de Peel” is op 20 september 2020  voor het eerst aan 

het publiek vertoond. Han Meeuwsen heeft de basis vastgelegd voor deze film. 

Zijn werk is, na zijn overlijden op 28 juli 2017, afgerond door Jarno van Bussel, 

Jos van de Kerkhof, Jap Smits en John Vereijken. Dit alles  in samenwerking met 

Staatsbosbeheer.  

 Na het zien van deze prachtige 

natuurfilm kijk je voor eens en 

voorgoed met een “opgepoetste 

bril” naar het Nationaal Park De 

Groote Peel, aan de Moostdijk 15 

te Ospel. Het was tevens een 

mooi eerbetoon aan filmer en 

fotograaf Han Meeuwsen uit 

Asten. Kijk voor zijn vroegere 

werk maar eens op de website 

https://www.naturemomentsproductions.com/ 
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ORGANISATIE EN WERKGROEPEN 

 

BESTUUR 
Dit jaar werd afscheid genomen van onze voorzitter Toos Wilms. Toos werd 

opgevolgd door Jos Joosten en de secretaris werkzaamheden die Toos ook 

uitvoerde, werd door Maud Duysens overgenomen.  

LEDEN 
Het ledenaantal van IVN Helden e.o. is ondanks corona, verder gegroeid naar 

149 (was 139) leden. Deze toename is eveneens te danken aan het aantal van 

19 jeugdleden. In 2021 moesten we afscheid nemen van Ber Aerts (40 jaar lid)  

en oud lid Harry Boumans (37 jaar lid). Ber en Harry waren actieve leden van 

IVN Helden en hebben een belangrijke rol gespeeld in de werkgroepen en 

besturen. 

SAMENWERKING 
In Peel en Maas zoekt IVN Helden e.o. de samenwerking met de andere 

afdelingen van IVN en andere natuur verenigingen. Samen werd het 

bomenfestival georganiseerd en worden natuurcursussen opgezet. Ook 

trekken we samen op bij de overleggen met de gemeente, zoals het Groen 

Platform en de dassenwerkgroep in Peel en Maas. Natuurlijk is IVN Helden 

actief in de regio, het district en IVN Nederland.  

Toos Wilms is nu secretaris van de Regio Noord-Limburg. De Regio omvat de 

IVN afdelingen in Midden Limburg: IVN-afdelingen Weert e.o., Roermond, 

Steilrand, Helden e.o., Meijel en Baarlo-Maasbree. Doel is samenwerken van 

de betreffende afdelingen,  zodat de leden profiteren van de kennisdeling en 

de gezamenlijk georganiseerde activiteiten. De participerende afdelingen 

wijzen elk minimaal een, liefst twee vertegenwoordiger(s) aan in het regio-

overleg, die volgens agenda 1 maal per 3 maanden plaatsvinden. Hierbij is een 

beroepskracht van IVN aanwezig en een afgevaardigde van de Landelijke Raad. 

Zij vertegenwoordigen en adviseren in de regio overleggen. Voorjaar 2021 is 

de samenwerking overeenkomst door de betreffende afdelingen getekend. 
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Samen met de Milieu Federatie Limburg overleggen we hoe we moeten 

reageren m.b.t. windmolens, zonneparken en bio-centrales. 

PR 
Communicatie is van groot belang bij een vereniging zoals IVN Helden. Op deze 

manier kun je leden, belangstellenden en inwoners van Peel en Maas bereiken. 

De nieuwsbrief is bedoeld om de IVN Helden activiteiten en het werkgroep 

nieuws bekend te maken. Facebook wordt met name gebruikt om natuur 

nieuws in Peel en Maas onder de aandacht te brengen. Hallo Peel en Maas 

wordt gebruikt om algemene activiteiten onder de aandacht van inwoners van 

Peel en Maas te brengen. Dit jaar plaatsten we veel  artikelen in Hallo Peel en 

Maas, hadden we met de nieuwsbrief 225 lezers en hebben we met Facebook 

steeds meer volgers (200). Deze communicatie vertaald zich in het toenemend 

leden aantal voor IVN Helden. 

Heb je ideeën over hoe we de communicatie kunnen verbeteren of wil je 

meehelpen IVN Helden en de natuur in Peel en Maas te promoten mail dan 

naar pr@ivnhelden.nl. 

 

mailto:pr@ivnhelden.nl
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QUICKSCAN WERKGROEP 
Onze QuickScan werkgroep bestaat momenteel uit 2 leden te weten Math 

Ghielen en Harrie Wilms. Zij worden geconsulteerd bij de sloop van stallen, 

schuren en andere bedrijfsruimtes om een oriënterend onderzoek te doen 

naar de aanwezigheid van de flora en fauna in de ruimtes. IVN Helden 

vrijwilligers mogen dit vanwege hun expertise uitvoeren. Math en Harrie 

zorgen door het uitvoeren van de quickscan’s  voor een belangrijke bijdrage in 

de kas van IVN Helden. 

ZOOGDIEREN WERKGROEP 
Aan het eind van de winter, worden in 

alle kerkdorpen van Peel en Maas de 

dassenburchten geïnventariseerd. De 

vrijwilligers van de zoogdieren 

werkgroep en vrijwilligers uit 

Maasbree, Meijel en Grashoek nemen 

dan de status op van alle 

dassenburchten. Zo wordt gekeken of 

ze nog bewoond worden of mogelijk zijn verstoord en er wordt gekeken of er 

nestmateriaal bij de pijpen te vinden is. Dat wijst op mogelijke jonge dassen in 

de burcht. De dassenpopulatie staat onder druk, vanwege 

bedrijfsuitbreidingen en vanwege de schade die dassen aan gewassen kunnen 

aanbrengen. Afgelopen jaar is het aantal bewoonde burchten verminderd, 

mogelijke oorzaak kan de droogte in dat jaar zijn geweest. Kortom een 

activiteit, die voor bescherming van dit prachtige dier gewenst is. 

IVN Helden doet sinds eind augustus 2020 met de zoogdierenwerkgroep mee 

aan het meetprogramma Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) Exoten, 

geïnitieerd door De Zoogdierenvereniging uit Nijmegen 

(www.zoogdiervereniging.nl).  

Het meetprogramma Exoten is bedoeld om de aan/afwezigheid van wasbeer 

of wasbeerhond vast te stellen in bepaalde gebieden verspreid over heel 

Nederland. IVN Helden doet onderzoek in Midden-Limburg. Het totale 
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onderzoek strekt zich uit over een periode van 5 jaar, waarvan 2021 het tweede 

jaar is. Door Piet Haaksma, coördinator van het wasbeer- en wasbeerhond 

monitoring-project (goed scrabblewoord!) van de Heldense 

Zoogdierenwerkgroep, is geïnventariseerd welke dieren we met wildcamera’s 

hebben gespot in 2021, te weten in de maanden september en oktober van dit 

jaar.  

De leden van de Zoogdierenwerkgroep mogen binnen een vooraf vastgesteld 

onderzoeksgebied zelf de meest geschikte locaties kiezen. De wildcamera’s 

deden, op hoop van zegen, de rest. De volgende locaties werden gekozen waar 

de volgende dieren werden gespot:  

- Scherliet (nabij Grashoek): ree, das en vos; 

- Mariapeel: ree, das vos, eekhoorn en kat; 

- Zinkske: eekhoorn, ree, vos en kat;  

- Leudal: bosmuis (veel!), vos, steenmarter, eekhoorn,  bruine rat en 

kat; 

- Heibloem: das, ree, haas, eekhoorn, kat en bosmuis. 

Al met al kwamen er in 2021 genoeg vier-benige nieuwsgierigen langs de 

camera’s gehuppeld, ook werd soms een verdwaalde twee- benige homo 

sapiens, zeer zeldzaam, en zonder dat hij ’t in de gaten had, op de kiek gezet. 
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Helaas weer geen wasbeer en/of wasbeerhond die zich voor de camera’s 

waagde. Ergens ook weer goed, want deze invasieve exoot is niet gewenst 

omdat hij de inheemse soorten verdringt.  

Opvallend was het geringe aantal andere dieren voor de camera’s. Met name 

konijnen, hazen, kleine marters en reeën werden amper geregistreerd. 

Volgend jaar gaan we weer onverdroten verder. Het levert sowieso altijd mooie 

beelden op (zie bijgevoegde foto’s), ook al zijn ze schaars !  

 

De monitoring van vleermuizen in de kelders van ’t Holtje en de Schans, hebben 

weinig resultaat gehad. Terwijl er in de omgeving tijdens zonsondergang wel 

vleermuizen te zien zijn, worden de rust en slaapplekken in de kelders amper 

gebruikt. Mogelijke oorzaak is de open omgeving rond de kelders. De 

vleermuizen avondwandeling was wederom een mooie avond. Onder leiding 

van Frans werden verschillende vleermuizen gespot. 
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WANDELWERKGROEP 
 

IVN Helden heeft een heuse wandelwerkgroep. De wandelwerkgroep 

coördineert de wandelingen, die in het jaarprogramma staan, zoals de 

dagwandeling, de 4-seizoenenwandeling, de groepjeswandeling en de 

winterwandeling. Natuurlijk kunnen ook anderen (leden en niet leden)  

wandelingen laten opnemen in het programma. Ook coördineert deze groep 

de wandelingen welke door instanties buiten IVN worden aangevraagd. De 

wandelwerkgroep zoekt dan gidsen binnen de vereniging die dan kunnen 

gidsen in het voor hun bekende gebied.  

 

IVN Helden e.o. heeft ook 1 wandeling en 4 fietstochten opgenomen in de IVN 

Route app. Met deze app kun je natuurtochten fietsen en wandelen in de 

mooie natuurgebieden van Peel en Maas en je krijgt via de app op diverse 

punten informatie over de natuur. Deze route worden regelmatig gedownload, 

zo vanaf augustus de Helden fietsroute 51 keer gedownload en de wandelroute 

23 keer. 

IVN op stap met KBO Kessel 
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IVN Helden heeft ook het plan opgepakt om in deze app natuurspeurtochten 

onder te brengen. Wil jij meedoen in de wandelwerkgroep of heb je zin 

wandeltochten te maken in de app, meld je dan aan bij de 

wandelwerkgroep@ivnhelden.nl. 

  

mailto:wandelwerkgroep@ivnhelden.nl


 pag. 33 Jaarboek 2021 IVN Helden e.o. 

JEUGDWERKGROEP  
 

Ook voor de jeugdwerkgroep was corona een lastige periode. Toen 

samenkomsten nog niet mogelijk waren werd in het voorjaar van 2021 een 

fotowedstrijd gehouden op alle scholen. De 6 prijswinnaars mochten in hun 

klassen een zonnebloemwedstrijd organiseren. 

In september zijn we weer gestart met een eigen jeugdgroep, bestaande uit 19 

leden. Deze komt in het schooljaar 10 X bij elkaar. 

Ook werden in het najaar wederom lessen verzorgd op enkele basisscholen, 

o.a. over kriebelbeestjes en we hebben op 2 scholen insectenhotels gebouwd. 

Ook is de BSO bij ons op bezoek geweest. 

Ten slotte hebben we enkele activiteiten georganiseerd voor de schooljeugd 

van onze gemeente, zoals slootjesdag, modderdag en in de herfstvakantie een 

natuurspeeldag. Als deze activiteiten waren een geweldig succes! 



 pag. 34 Jaarboek 2021 IVN Helden e.o. 

 

VOGEL WERKGROEP 
Wintervogeltelling 

Al vele jaren doen de leden van de 

Vogelwerkgroep mee aan de 

nationale wintervogeltelling. Een 

gebied ter grootte van ongeveer 3 

km2 (Kessel-eikerbroek) wordt 

vanuit vaste telpunten geteld. 

Starttijd van het tellen is 8.30 uur 

en duurt tot 12.00 uur. Op elk 

telpunt wordt een aantal minuten 

stil gestaan om te luisteren en kijken naar de aanwezige vogels. De einduitslag 

wordt doorgegeven aan het Sovon. Ook worden de tellingen door de VWG 

bewaard, zodat we kunnen terugkijken hoe de vogelstand zich in jaren 

ontwikkelt. Iedereen kan deelnemen aan deze wandeling. 
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Uilentelling 

Sinds 1981 hangen er in de gemeente 

Peel & Maas ca 50 uilenkasten: voor de 

steen- kerk- of bosuil. De eerste 

kerkuilenkast werd in 1981 opgehangen 

in de kerktoren van Helden-dorp, de 

kast is enkele jaren bewoond geweest 

maar vanwege de overlast van duiven 

zijn de galmgaten dichtgemaakt en is de 

functie van deze kast komen te vervallen. Nu hangt er een nestkast in een van 

de dakkapellen van de kerk, Jaarlijks worden de uilenkasten gecontroleerd en 

soms is er een tweede telling noodzakelijk: afhankelijk van het aanbod van 

muizen, begint een uil later in het seizoen nog met een tweede legsel. Ook deze 

controleaantallen worden doorgegeven aan het Sovon en bewaard als 

naslagwerk.  

Tuinvogeltelling 

Als voorbereiding op de landelijke tuinvogeltelling, verzorgen de leden van de 

vogelwerkgroep elk jaar rond maart een korte tuinvogelcursus, Zo leren  

vogelliefhebbers hoe, wanneer en waar men welke tuinvogels kan waarnemen 

in ieders tuin, want het is leuk als je ook weet welke vogel er op de voerplank 

zit.  

Weidevogeltelling 

Al sinds de oprichting van de 

vogelwerkgroep, doen de leden 

van deze werkgroep mee aan de 

nationale weidevogeltelling. 

Jaarlijks rond 16 april worden 12 

weidevogelgebieden in de 

gemeente Peel & Maas per fiets 

bezocht en worden weidevogels 
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geteld. Helaas zijn de aantallen weidevogels de laatste jaren erg afgenomen. 

Enkele reden hiervan zijn het wegvallen van hun biotoop. Enkele weidevogels 

zoals de scholekster past zich redelijk goed aan de nieuwe situatie. 

Tegenwoordig broed deze vogel zelfs op daken van industrieterreinen maar dit 

is niet de algemene oplossing. Weidevogels zoals de wulp, grutto, watersnip, 

kievit zullen het de komende jaren, ondanks dat erg diverse hulpprojecten 

opgezet gaan worden, erg moeilijk krijgen. 

Birdwatch 

Elk jaar in het eerste weekend 

van oktober vindt de jaarlijkse 

internationale  trekvogeltelling 

plaats. De leden van de 

vogelwerkgroep doen al jaren 

aan deze telling mee. Het 

telgebied is het Kwistbeekdal in 

Helden-dorp. De getelde 

aantallen worden aan de Vogelbescherming doorgegeven. 

Vogelwerkgroep introduceert de app Vogelwaarnemingen IVN 

Op 19 maart is de Vogelwerkgroep gestart met een de app 

Vogelwaarnemingen IVN. Op deze app kunnen leden van IVN maar ook niet 

leden hun bijzondere vogelwaarnemingen bekend maken. Dat dit een schot in 

de roos was laat het aantal deelnemers en het aantal waarnemingen zien. Er 

zijn sinds maart 91 foto’s en 15 video’s geplaatst. En natuurlijk ontelbare 

berichten, van kraanvogels, putters, ijsvogeltjes, goudvinken, uilen (zie foto) 

tot zelfs een slangenarend. Ook insectenliefhebbers hebben zich niet kunnen 

inhouden en plaatsten mooie foto’s van vlinders en bijzondere dazen. Wellicht 

heeft corona aan dit mooie resultaat meegewerkt. Immers veel mensen 

hebben tijdens de lockdown de natuur opgezocht. 

Hopelijk valt er in 2022 ook veel bijzonders te zien en als dat het geval is, zet 

het op de app (aanmelden bij Herm Beurskens, tel. 0610271687) 
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JONGERENWERKGROEP  
Op dit moment bestaat de werkgroep uit slechts 3 leden. Maar de werkgroep 

krijgt natuurlijk steeds hulp van alle experts binnen de vereniging. De 

werkgroep is voornamelijk bezig met de jeugd van Het Bouwens College in 

Panningen. Jaarlijks ondersteunen wij de beroepskrachten van IVN district 

Limburg bij de uitvoering van de Jongeren Advies Bureau-projecten op Het 

Bouwens. Wij zoeken geschikte projecten, bereiden mee voor en organiseren 

en begeleiden het bezoek op de locatie van de projecten. Tevens benaderen 

we lokale experts voor de expertmeetings en doen mee aan de beoordeling 

van de oplevering van de adviezen en de presentaties daarvan.   De leden van 

de werkgroep werken nauw samen met de beroepskrachten van IVN Limburg, 

Het Bouwens en de gemeente. Jaarlijks bereiken we een heel trimester tussen 

de 50 en 100 jongeren in de leeftijd van ongeveer 16 jaar. Dit werk wordt 

enorm gewaardeerd door alle betrokken partijen. Verder heeft de werkgroep 

een Geocache in de Heldense Bossen uitgezet voor de jeugd die uiteraard ook 

te gebruiken is door de andere IVN leden. Heb je interesse om mee te doen? 

Je bent van harte welkom. Meld je bij jongerenwerkgroep@ivnhelden.nl. 

 

  

mailto:jongerenwerkgroep@ivnhelden.nl


 pag. 38 Jaarboek 2021 IVN Helden e.o. 

FLORAWERKGROEP 
De werkgroep had veel last van 

de coronamaatregelen. De 

neiging om vlak bij elkaar naar 

plantjes te kijken is niet te 

onderdrukken. Ook het jaarlijkse 

flora-uitstapje voor de vereniging 

viel door corona weg. De 

florawerkgroep organiseerde 

daarom een Zoomles 

determineren en is in 2021 

slechts 3 keer bij elkaar kunnen komen. 

Vlak voor de watersnood op 8 juli op het Berckterveld aan de Maas, 1 augustus 

bij Muskesven in Helden en 15 augustus in het Vlakbroek in Koningslust. Er 

werd geïnventariseerd in groepjes van 4 tot 5 personen. 

De werkgroep vertegenwoordigt IVN Helden, evenals de diverse andere 

werkgroepen, op haar vakgebied. In het groenplatform van de gemeente Peel 

en Maas en het bermenbeheer-overleg is de werkgroep met wisselend succes, 

al decennia vertegenwoordigd. Afgelopen jaar bleek dat de gemeente Peel en 

Maas onze zorgen over de uitvoering van het bermbeheer meer is gaan delen. 

De bermen worden, behoudens de plekken waar de verkeersveiligheid in het 

geding is,  alleen in het najaar gemaaid. Zo hopen we het bermbeheer in ons 

werkgebied weer terug te krijgen op het niveau van de oude gemeente of zelfs 

beter, m.a.w. weer ruimte voor plant en dier langs de kant van de weg. Op het 

meldpunt Waarnemingen en Melden op de IVN website kunt u informatie over 

maaien aan de florawerkgroep melden. Ook voor het project 

Afwateringskanaal zal de werkgroep adviseren aan het Waterschap en de 

gemeente.  

U bent welkom om mee te doen met de werkgroep. Meldt u bij 

florawerkgroep@ivnhelden.nl  

mailto:florawerkgroep@ivnhelden.nl
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HUISVESTING 
Vanaf 1988 was IVN Helden gehuisvest in de ODA school. Helaas werd het 

onheil wat zich in 2014 al aankondigde in 2021 bewaarheid en moesten we 

afscheid nemen van deze geweldige locatie. 

 

In de ledenvergadering werd nog terug gekeken naar de mooie jaren in deze 

geweldige lokalen, waar de vereniging veel energie in gestoken heeft. Na de 

ledenvergadering ging het verhuisteam verder met het leegmaken van 

presentatie ruimte, keuken en opbergruimte.  Tjonge wat heeft IVN Helden 

veel spullen! 
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 Het inruimen van de tijdelijke ruimte in de Pas ging vlot, dankzij de hulp van 

Ria,  Wim (2x), Harrie (2x), Ellen, Trees, Math, Piet en Jos. Resultaat is toch een 

ruimte waar we best weer trots op kunnen zijn! 

 

Het verdere traject van een nieuwehuisvesting blijft onzeker. Het streven naar 

een breed gedragen Natuur Educatief Centrum is gestaakt.  Ondersteuning 

door middel van ambtenaren van de gemeente Peel en Maas is nu verzekerd. 

Echter een nieuwe locatie is nog niet gevonden. IVN Helden is in overleg met 

het  Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus Helden. Ook met de Camping de 

Heldense Bossen hebben gesprekken plaatsgevonden om te bekijken of een 

samenwerking mogelijk is.  
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JAARPROGRAMMA 2022 (CONCEPT) 
 

Hier vinden jullie het jaarprogramma van IVN Helden e.o. Sommige activiteiten 

zijn voor iedereen toegankelijk (A), andere voor IVN Leden (I), weer andere 

voor werkgroep leden (W) en sommige activiteiten zijn toegankelijk voor 

deelnemers van de cursus (C). 

Kijk voor de actuele stand van zaken van het jaarprogramma in de nieuwsbrief 

van IVN Helden e.o. 

Komend jaar willen we wederom een natuurcursus organiseren. De cursus 

behandelt 6 natuurgebieden in Peel en Maas en behandelt alle aspecten 

(geologie, historie, biotopen, flora en fauna) van de gebieden.  

In het kader van de verkiezingen wil IVN Helden een discussie avond 

organiseren met de politieke partijen in Peel en Maas. Natuurlijk willen we dan 

het belang van natuur voor kinderen, de gezondheid, de buurten en voor de 

recreatie onder de aandacht brengen. Natuurlijk zullen we het belang van een 

goede huisvesting dan weer onder de aandacht brengen. 

Heb je ideeën over leuke of interessante activiteiten laat het ons dan weten of 

wil je meedenken over het activiteiten programma laat het ons dan horen en 

mail naar pr@ivnhelden.nl. 
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Datum Dag Aanvang Voor WG Onderwerp 

6 jan Do 20.00 L F Nieuwjaarsborrel 

8 jan Za 09.00 W N Natuuronderhoud 

20 jan Do 20.00 A V Cursus Tuinvogeltelling 

23 jan Zo 09.00 A W 4 Seizoenenwandeling (Winter) 

27 jan Do 20.00 A V Nationale tuinvogeltelling 

5 febr Za 09.00-
14.00 

A Z Dasseninventarisatie 

12 feb Za 09.00 W N Natuuronderhoud 

feb/mrt  Do 20.00 A Z Film otter of marter in huis? 

24 feb Do 19:30 A B Forumavond politiek over de 
natuur in Peel en Maas      
Controle uilenkasten 

12 mrt Za 09.00 W N Natuuronderhoud 

16 mrt Wo 15.00 A J Boomfeestdag 

19 mrt Za 09.00 A I Schone Maas ism Peel en Maas 
schoon 

27 mrt Zo 09.00 A V Blauwborsttelling 

3 apr Zo )9.00 A W 4 Seizoenenwandeling (Lente) 

april ? ? A ? IVN actieve ledendag 

9 apr Za 09.00 W N Natuuronderhoud 

10 apr Zo 09.00  A Ria Anemonen wandeling met 
Angelique 

19 apr Di 19.30 C C P&M Natuurgebieden 1 

24  apr Zo 09.00 C C P&M Natuurgebieden 1 

apr 
 

? A V Weidevogeltelling 

30 apr Za ? A W Groepjeswandeling 

mei  Za ? A F Jaarlijkse activiteit 

mei  
  

A 
 

Weidevogeltelling 

14 mei 
 

09.00 W N Natuuronderhoud 

15 mei Z0 09.00 A F Flora inventarisatie 

mei  
  

A A Programma activiteit vanuit de 
florawerkgroep naar Stein 

17  mei Di 19.30 C C P&M Natuurgebieden2 

22 mei Zo 09.00 C C P&M Natuurgebieden2 

11 jun Za 08.00 A W Dagwandeling 
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19 jun Zo 09.00 A F Flora inventarisatie 

19 jun Wo ? J J Modderdag 

12 jun Zo ? J J Slootjesdag 

21 juni Di 19.30 C C P&M Natuurgebieden3 

26 juni Zo 09.00 C C P&M Natuurgebieden3  

29 juni Wo 15.00 J J Modderdag 

1juli Vrij ? A W Avondwandeling 

9 jul Za 09.00 W N Natuuronderhoud 

17 jul Zo 09.00 A W 4 Seizoenenwandeling (Zomer) 

juli ? ? A W Avondwandeling 

3 jul Zo 09.00 A F Flora inventarisatie 

juli ? ? A ? Fietstocht en BBQ 

21 aug Zo 09.00 A F Flora inventarisatie 

25 aug Do 20.00 A Z Avondwandeling/ 
excursievleermuizen 

1 sep ? ? A Z Exoten monitoring 

4 sep Zo 09.00 A F Flora inventarisatie 

10 sep Za 09.00 W N Natuuronderhoud 

17 sep Za 
 

A 
 

World Clean Up Day 

29 sep Do 20.00 A V Info avond/ cursus vogeltrek 

1 0ct Za 08.00 A V Bird watch vogeltrek 

8 oct Za 09.00 W N Natuuronderhoud 

9 oct Zo 9.00 A W 4 Seizoenenwandeling (Herfst) 

16 oct Zo 09.00 A F Paddenstoelen workshop 

29 oct Za ? A ? Nacht van de Nacht 

25 oct Di ? J J Nationale natuurwerkdag jeugd 

12 nov Za 09.00 W N Natuuronderhoud 

nov  Za ? ? V Wintertelling vogels 

dec ? ? A ? leden voor leden avond 

10 dec Za 09.00 W N Natuuronderhoud 

dec ? ? A W Winterwandeling 
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IS DIT EEN WERVELEND WERVEND ARTIKEL OF NIET ? 
Het gaat even niet om aandelen of bitcoins, maar hopelijk wekt de aanhef al 
voldoende nieuwsgierigheid en blijf je toch even hangen?  

 

Doe maar. Aan ’t eind van dit verhaal weet je waarom ! 

IVN Helden heeft op dit moment 149 leden. En we blijven langzaam maar 

gestaag groeien. Best een pluim waard, zeker in de huidige barre coronatijden, 

met al zijn beperkingen. Een voordeel bij de meeste van onze activiteiten is, 

dat we veel buiten “doen”, waar de beperkingen minder voelbaar zijn en deze 

met wat inventiviteit toch door kunnen gaan.   

Een interessante vereniging voor jong en oud plopt helaas niet zomaar als een 
paddenstoel uit de grond. Het vereist vereende krachten, wat vrije tijd, en 
enthousiasme.  

Een beetje vrijwilliger voelt ’t denk ik al aan zijn water: we kunnen altijd meer 

actieve leden gebruiken om een nog leuker en boeiender jaarprogramma uit 

onze zandgronden te stampen en de diverse werkgroepen te bemensen. Ook 

extra bestuursleden zijn voor IVN Helden zeer welkom. Ervaring is niet vereist, 

maar die kun je daarentegen wel “on the job” opdoen door “aan te treden” in 

onze open en informele vereniging. Je doet er goed werk mee: zo veel mogelijk 

mensen natuurbewust maken en samen genieten van de natuur om ons heen, 

begeleid door deskundige mensen. Ieder moment is prima om in te stappen, 
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zowel in het bestuur alsook als lid van een werkgroep. We hebben 

werkgroepen in alle soorten en maten (zie laatste alinea) en hebben ook een 

adviserende rol bij bv. bouwprojecten en beheer van natuurgebieden. Ook het 

volgen van diverse natuur(gids-)cursussen wordt maar wat graag gestimuleerd. 

Kortom: er is voor ieder wat wils om jezelf en je medemensen te verrijken met 

kennis en kunde over de natuur in onze regio. En natuurlijk zouden we graag 

meteen een dubbelslag slaan door vooral jongeren enthousiast te krijgen zich 

aan te melden voor een werkgroep en/of bestuursfunctie. 

Ik zou zeggen: kijk eens op onze website (ivnhelden.nl), onsivn.nl (landelijk en 

regionaal), in onze nieuwsbrief, op facebook en verbaas je over de vele 

mogelijkheden binnen onze vereniging, regionale- en landelijke IVN-kaders. In 

principe is geen activiteit te dol, mits natuureducatie en duurzaamheid 

voldoende aan bod komen, natúúrlijk      . 

 

Hopelijk begint het bij deze of gene nu een beetje te kriebelen en help je 

binnenkort actief mee om de vereniging te versterken. Ook ideeën zijn 

welkom. En het kan alleen maar nóg beter worden, als we in staat zijn met 

meer mensen in het bestuur en werkgroepen etc. plaats te nemen om 

activiteiten te organiseren. Weet je het nu al ? Wie vond dit een wervelende 

wervende tekst?   
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Waag de oversteek, kom uit je hol en ga los samen met vrienden van de natuur 

van IVN Helden en meld je aan voor een vrijblijvend kijkje “inside” bij het 

bestuur@ivnhelden.nl en/of bij een werkgroep: via info@ivnhelden.nl als je 

interesse hebt in één van de volgende werkgroepen: jongeren, kruiden, flora, 

jeugdwerk, natuuronderhoud, wandelen, vogels of zoogdieren. 

Maud Duysens 

Secretaris IVN Helden 

IVN HELDEN E.O. INFORMATIE 

CONTRIBUTIE 
Zoals besloten in de jaarvergadering van 2021 zal de contributie voor 2022 

gelijk blijven. Begin 2022 zullen de bedragen via incasso worden afgeschreven 

en leden die nog geen incasso hebben zullen via e-mail worden gevraagd het 

bedrag over te maken.  

De contributies zijn als volgt: 

• Lid    24€ 

• Jeugd    15€ 

• Huisgenoot   14€ 

• Donateur   15€ 

• Natuurgids   17€ 

  

mailto:bestuur@ivnhelden.nl
mailto:info@ivnhelden.nl
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CONTACT ADRESSEN 

Bestuurstaken E-Mail 

Dagelijks bestuur  bestuur@ivnhelden.nl 

Voorzitter voorzitter@ivnhelden.nl 

Ledenadministratie  leden@ivnhelden.nl 

Penningmeester penningmeester@ivnhelden.nl 

Secretaris secretaris@ivnhelden.nl 

Algemeen info@ivnhelden.nl 

    

Ondersteunende taken   

Gebouwbeheer  facilitair@ivnhelden.nl 

PR: Website, nieuwsbrief en 
bladen.  

pr@ivnhelden.nl 

Op aanvraag scans uitvoeren op 
locatie over de aanwezigheid van 
flora en fauna. 

quickscan@ivnhelden.nl 

    

Werkgroepen   

Vogelwerkgroep  vogelwerkgroep@ivnhelden.nl 

Florawerkgroep  florawerkgroep@ivnhelden.nl 

Zoogdierenwerkgroep zoogdierenwerkgroep@ivnhelden.nl 

Natuuronderhoud  natuuronderhoud@ivnhelden.nl 

Jeugdwerkgroep   jeugdwerkgroep@ivnhelden.nl 

Kruidenwerkgroep kruidenwerkgroep@ivnhelden.nl 

Jongerenwerkgroep jongerenwerkgroep@ivnhelden.nl 

Wandelwerkgroep wandelwerkgroep@ivnhelden.nl 

    

Overleg verbanden   

IVN Nederland, IVN District 
Limburg, IVN Regio Midden-
Limburg en IVN afdelingen in Peel 
en Maas 

Bestuur 

Groen Platform overleg met 
gemeente en groenorganisaties 

Florawerkgroep 

Natuur en Milieufederatie 
Limburg 

Bestuur 

Dassenwerkgroep P&M Zoogdierenwerkgroep 

mailto:bestuur@ivnhelden.nl
mailto:voorzitter@ivnhelden.nl
mailto:leden@ivnhelden.nl
mailto:penningmeester@ivnhelden.nl
mailto:secretaris@ivnhelden.nl
mailto:info@ivnhelden.nl
mailto:facilitair@ivnhelden.nl
mailto:pr@ivnhelden.nl
mailto:quickscan@ivnhelden.nl
mailto:vogelwerkgroep@ivnhelden.nl
mailto:florawerkgroep@ivnhelden.nl
mailto:zoogdierenwerkgroep@ivnhelden.nl
mailto:natuuronderhoud@ivnhelden.nl
mailto:jeugdwerkgroep@ivnhelden.nl
mailto:kruidenwerkgroep@ivnhelden.nl
mailto:jongerenwerkgroep@ivnhelden.nl
mailto:wandelwerkgroep@ivnhelden.nl
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Ransuil in coniferen op de Bernardstraat in 

Panningen. IVN Vogel WhatsApp (Jan Stevens) 


