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2019 was weer een belangrijk jaar voor IVN Helden. 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze leden Gerda v.d. Schoor en Wiel Peulen 

uit Baarlo.  

We sloten het 40 jarig jubileum af met de onthulling van de bankjes bij de Kwistbeek. 

Dit werd door de geëerde leden en de nabestaanden van Jo Lormans en Bert Verstappen 

zeer op prijs gesteld.  

Tot slot presenteerden we een documentaire over 40 jaar IVN Helden e.o.  In dit 

filmdocument is de geschiedenis van onze afdeling door verhalen van leden vastgelegd. 

We hebben: 

Organisatorisch: 

de statuten vernieuwd. 

Een visie beschreven 

Nieuwe tijdelijke huisvesting gevonden. 

Hoogtepunten in de Activiteiten: 

Voor de tweede keer de 4 Seizoenen wandeling krijgt een derde vervolg in het Vlakbroek 

Het Gerendal in Valkenburgerweg Schin op Geul / Eijsden-Margraten. 

dagwandeling door het Vijlener- en Holsetterbos. 

met de collega IVN afdelingen in Peel en Maas : 

De actie diervriendelijke tuinen gehouden en dit krijgt in 2020 een vervolg. 

Een natuurcursus gestart 

Onze werkgroepen zijn allemaal doorontwikkeld naar actieve groepen die een grote 

hoeveelheid taken binnen het IVN uitvoeren. 

Onze afdeling telt op dit moment 139 leden en  5 donateurs en 13 jeugdleden. 

Ongeveer 55 leden zijn actief in onze vereniging. Deze leden werken mee aan de activiteiten 

van de vereniging. 

Totalen van de activiteiten en deelnemers: 

Volwassen activiteiten: 46 

Deelnemers:  798 

Jeugd activiteiten: 36 

Deelnemers:  769 

Activiteiten en deelnemers voor volwassenen 

excursies       <10> 

deelnemers        <252> 

In augustus hadden we de laatste wandeling van Wim door de Exaten 

Lezingen en presentaties    <3> 

deelnemers        <74> 

In september organiseerden we een lezing over de herintroductie van de wolf. Helaas wat 

minder publiek aanwezig. 

Workshops, cursussen en opleidingen  <10> 



deelnemers      <130> 

In het voorjaar startte het project diervriendelijk tuinieren en in de winter het eerste deel 

van de natuurcursus. 

open dagen/kraampjes    <2> 

bezoekers      <120> 

De Nacht van het dorp trok ongeveer 90 bezoekers. We waren met een stand aanwezig bij 

de klimaatdag in de Grote Peel in Ospel 

Werkactiviteiten natuur- en landschapsbeheer  

Deelnemers      <42> 

De landelijke natuurwerkdag, paddentrek, schone Maas. 

Inventarisaties (georganiseerde activiteiten) <14> 

Deelnemers      <70> 

De florawerkgroep, zoogdierenwerkgroep en de vogelwerkgroep werken allemaal aan 

inventarisaties. 

Overige activiteiten     <4> 

Deelnemers      <110> 

Nieuwjaarsbijeenkomst, Leden voor leden avond en wandeling PV van de gemeente.  

Activiteiten en deelnemers voor  jeugd en jongeren 

Schoolgerelateerd, primair onderwijs en BSO 

Activiteiten      21 

Deelnemers                 535 

 

Schoolgerelateerd voortgezet onderwijs 

Activiteiten      3 

Deelnemers                  72 

 

Eigen jeugd- en jongerenclubs 

Activiteiten        9 

Deelnemers                  114 

Overige jeugd- en jongerenactiviteiten 

Activiteiten       3 

Deelnemers      52 

Deelname landelijke campagnes 

Modderdag      50 

Natuurwerkdag     23 

Bijzondere gebeurtenissen/opmerkelijke activiteiten  

• Afsluiting jubileumjaar met onthulling, onder grote belangstelling en publiciteit op de 

regionale TV , van een picknickset . 

• We waren decor tijdens een druk bezochte activiteit voor de opname van een filmpje 

voor het WNF  met WNF-ranger en drager van het jeugdlintje Niels.  

Zonder de werkgroepen en de actieve leden is er geen IVN Helden e.o. mogelijk. 

Dank hiervoor.       


