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18 maart 2020 was de laatste fysieke IVN activiteit van het voorjaar2020. De aanplant van het 

voedselbos in Grashoek door de jeugdwerkgroep. 

Corona had ook onze vereniging in de greep. 

We zetten vanaf dat moment in op tips om de tijd op een zinvolle en leerzame manier door te 

komen. 

Op de landelijke IVN website, vogelbescherming, en andere landelijke natuurwebsites werden veel 

leerzame digitale Webinars aangeboden. 

Mondjesmaat en op en neer met de Coronamaatregelen gingen in de zomer en het begin van het 

najaar nog activiteiten door. Zoals bijvoorbeeld de paddenstoelencursus en -wandeling. De 

dagwandeling in onze eigen Heldense Bossen.  In oktober werd helaas alles weer stilgelegd. 

Overlijdens 

We verloren de drie leden. Wiel Peulen, Thei Verheijen en Gerda van der Schoor. Al deze drie leden 

waren een flinke periode van hun lidmaatschap zeer actief voor onze vereniging en zetten zich in 

voor de natuur. 

Werkgroepen 

De natuuronderhoudswerkgroep kon doorgaan met haar activiteiten en breide die zelfs uit door een 

gebied in de Kesseleikerbroek op te nemen in haar onderhoudsactiviteiten. 

De informatie die deze werkgroep kreeg over de gebiedsontwikkeling Kwistbeek werd met de 

vereniging gedeeld en stond regelmatig in onze nieuwsbrief. 

De faunawerkgroep kon haar activiteiten blijven uitvoeren en nam zelfs een onderzoek naar de 

aanwezigheid van wasberen en -washonden op in haar activiteiten. 

De florawerkgroep kwam nog twee maal bij elkaar om te inventariseren. De beloofde inventarisatie 

van het gebied bij de visvijver Breeërpeel werd aan de visclub De Ruisvoorn geleverd en de Weikes 

werden geinventariseerd. Helaas bleek de gewenst afstand van 1,5 m niet te doen voor deze 

werkgroep. We wachten, voor het hervatten van de activiteiten tot die afstand niet meer hoeft. 

De vogelwerkgroep moest haar activiteiten beperken en aanpassen. 

De overige werkgroepen lagen stil vanaf maart. Het jongeren advies bureau-project op het Bouwens 

werd digitaal afgesloten en Jack Hunnekens zorgde dat de leerlingen van het winnende adviesbureau 

een mooi bord in het Piuspark kregen. 

Educatie 

De natuurcursus werd stilgelegd in de hoop die in het najaar te hervatten. Helaas lukte dat pas weer 

in het voorjaar 2021. 

Vijf leden van onze vereniging startten met de Natuur Gidsen Opleiding (NGO) van de regio Midden 

Limburg. Twee van hen woonden de bestuursvergaderingen bij en zullen naar verwachting toetreden 

tot het bestuur. Deze opleiding is de enige van zijn soort die binnen IVN Nederland doorging ondanks 

Corona. De theorielessen gingen via Zoom digitaal door en de praktijklessen werden uitgesteld of 

aangepast. Met dank aan het kernteam van de NGO. 



Huisvesting 

In dit verenigingsjaar werd duidelijk dat we snel op zoek moesten naar nieuwe huisvesting.  

Een vervangend tijdelijk lokaal in basisschool De Pas werd ons door scholenkoepel Prisma 

aangeboden. Dit lokaal is beter geschikt voor onze activiteiten dan het eerder aangeboden clublokaal 

van de visclub. 

Het bestuur moest wel  op onderzoek uit naar de daadwerkelijke huisvestingsbehoefte en de daar bij 

behorende definitieve oplossing voor de huisvesting. In de omgeving werden alle opties bezocht en 

afgewogen. Omdat de omstandigheden steeds veranderen is deze zoektocht nog niet afgerond. 

Onze vereniging telde per 31-12-2020 in totaal 140 leden, waarvan 6 donateurs en 13 jeugdleden. 


