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Het IVN (instituut voor natuur, educatie & duurzaamheid) is een landelijke 

vereniging die in 1960 is opgericht. Het IVN laat je leren van de natuur en 

verrijkt daarmee je leven. Het laat je nadenken over je gedrag en motiveert tot 

milieubewust handelen, door middel van lezingen, excursies, wandelingen en 

natuuronderhoud. 

Het IVN bestaat uit een aantal plaatselijke afdelingen, die op hun eigen manier 

deze doelstelling nastreven. IVN Helden is in 1978 opgericht. 

 

Wilt u graag lid worden van het IVN Helden dan kunt u zich voor meer 

informatie en aanmelding wenden tot de ledenadministratie: 

Sytske Venstra. Hoekerstraat 9B, 5987 AN Egchel. Tel.077-3060791. 

Of via een van de andere bestuursleden. 

 

Abonnementen kunnen elk moment ingaan en worden automatisch voor de duur 

van een jaar verlengd. Bij aanmeldingen na 1 september van het lopend jaar 

worden de contributie en het abonnementsgeld gehalveerd. 

Opzegging schriftelijk, tenminste twee maanden voor het einde van het jaar bij 

de ledenadministratie. 

 

Het lidmaatschap IVN lid:  €  22,50 per jaar.  

Huisgenoot lid:           €  14,00 per jaar  

Een abonnement op de Natuurgids  €  16,00 per jaar.  

 

Het mee doen aan onze wandelingen, excursies, dia- of thema avonden is voor 

iedereen gratis. Wilt u toch iets geven dan kan dat op  

Banknummer: NL54 RABO 0141 9269 61 van IVN Helden. O.v.v. gift.  

 
“Kijk Op” is een uitgave van het IVN Helden. Dit blad verschijnt 3 keer per 

jaar in een oplage van 135 exemplaren. Kopij kunt u inleveren op E-mail of op 

papier bij de Redactie van de Kijk Op: rvtpadje@gmail.com 
Rob van ’t Padje. Sch. v.d. Voorststraat 2, 5981 EJ Panningen 

 

Datums “Kijk Op” 
 

Aanleveren kopij:  Verschijningsdatums: 

Voor 1 maart   begin april 

Voor 1 augustus  begin september 

Voor 25 november  voor kerstmis 

 

 

 

 

ADRESSEN BESTUUR EN WERKGROEPEN 
 

Voorzitter:       

Math Ghielen, Schoutenring 14, 5981 DS Panningen 

Tel: 077-3074939       06-10495465 

 

Secretaris en PR: 

Peter Maessen, Dorpstraat 89, 5993 AM Maasbree     
Tel: 077-4653761 ivnmaessen@home.nl  

  

Penningmeester en Ledenadministratie: 

Sytske Venstra, Hoekerstraat 9 B, 5987 AN Egchel 

Tel: 077-3060791 svenstra@hetnet.nl 

 

Bestuurslid: 

Wim Maassen, Koetsiersweg 8, 5988 CN Helden  

Tel. 06-10671276 wimmaassen@ziggo.nl  

 

Bestuurslid  en Vogelwerkgroep: 

Jan Stevens, St. Lambertusstraat 17, 5988 EE Helden 

Tel. 077-3076232 06-57676520   

 

Jeugdwerkgroep: 

Mart Christiaens. Scharenweg 39, 5981 BV Panningen 

Tel: 077-3073112 06-15320070 

 

Activiteitenwerkgroep:  

Vacature 

 

Landschapsonderhoud werkgroep: 

Henk van Loon.  Past. Knippenbergstraat 14, 5988 CV Helden.  

Tel: 077-3076874 

 

Flora- en Dassenwerkgroep: 

Toos Wilms. Zelen 38, 5981 PN Panningen.  

Tel: 077-3075111 

 

Webmasters: 

Rob van ’t Padje. Sch. v.d. Voorststraat 2, 5981 EJ Panningen 

Thijs Maessen. Past. Knippenbergstraat 48, 5988 CW Helden 

mailto:rvtpadje@gmail.com
mailto:ivnmaessen@home.nl


1 

 

 

   

IVN HELDEN 

 

 

 
 

Het IVN gebouw. Kloosterstraat 12 te Helden 

Route: Bij de rotonde bij hotel Antiek richting Kessel. 

Na ong. 200 meter bij de bocht links af, schuin de Kloosterstraat in. 

Het tweede gebouw aan de rechter kant is het IVN gebouw. 

De ingang bevindt zich aan de rechter zijkant. 

Parkeerplaatsen aanwezig. 
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ACTIVITEITEN 

2
E
 HALFJAAR 2015 

 

 

Datum Activiteit Blz. 

Zo 13 sep Bezoek Jochumhof (denk aan entree) 

Aanvang 09.00 u. IVN gebouw Helden 

Gids: Rina Pubben uit Baarlo 

Math. Ghielen 06-10495465 

13 

Zo 4 okt Paddenstoelenexcursie 

Aanvang 09.00 u. IVN gebouw Helden 

Gids: Gerard Dings 

 

Do 15 okt Basiscursus paddenstoelen 

Aanvang 20.00 u. IVN gebouw Helden 

Docent  Gerard Dings. 

5 

Za 24 okt Nacht van de Nacht 

Aanvang 20.30 u. IVN gebouw Helden 

21 

Do 12 nov Leden voor Leden 

Aanvang 20.00 u. IVN gebouw Helden 

PowerPoint, foto‟s en dia‟s 

5 

Wo 18 nov Lezing "Het lanschap van Peel en Maas" 

Door: Henk Weerts 

Aanvang 20:30 uur Kerkeböske 

4 

Zo 27 dec Winterwandeling 

Aanvang 13.30 u. IVN gebouw Helden 
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VOORWOORD  

 

Beste lezers en lezertjes. 

 

De zomer doet (deed) zijn best om het alles en iedereen naar de zin te 

maken. 

Nog enkele weken en dan genieten we weer van een mogelijk geweldige 

herfst. Een tijd waarin de natuur zich voorbereidt op een aanstormende 

winter. 

Fijn te wonen op een gedeelte van moedertje aarde waar de seizoenen 

zorgen voor veel afwisseling. 

Ook wel eens een gesprek gevoerd over welk jaargetijde het mooist is? 

Elk jaargetijde heeft zijn eigenheden. Elk mens (mensje) heeft zijn 

voorkeuren Belangrijk voor iedereen is de mooie ervaringen, 

waarnemingen te delen met anderen. 

Samen staan we voor een leefbare wereld. Een wereld die alleen kan 

bestaan als we verstandig (respectvol) omgaan met moedertje aarde. 

 

De redactie 

Jan van Enckevort 

 

 

 

 

Kijk Op, sep  2015 

Jaargang 34, nummer 13 
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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR PETER MAESSEN, 

ONZE SECRETARIS. 

 

Op 29 april werd Peter met een smoes naar Beringe gelokt. Zijn kinderen 

boden hem zogenaamd in verband met zijn verjaardag een feestelijke dag 

aan. En feestelijk werd het. Ze brachten hem naar de tijdelijke raadzaal 

van de gemeente Peel en Maas waar de totaal verbouwereerde Peter door 

onze Burgemeester, Mevr. Wilma Delissen- van Tongerlo, hem de 

versierselen opstelde behorende bij de Koninklijke Onderscheiding Lid in 

de Orde van Oranje Nassau. Peter kreeg deze onderscheiding omdat hij al 

meer dan twintig jaar secretaris is van onze vereniging, oprichter en vele 

jaren voorzitter van onze vogelwerkgroep en daarnaast zeer actief in het 

verenigingsleven in Blerick en later in Maasbree. 

Op 8 mei bood ons bestuur hem en zijn familie een  feestelijke  receptie 

aan in het IVN gebouw. Vele IVN'ers kwamen hem hier feliciteren met 

deze welverdiende onderscheiding. 

In een ander artikel in deze Kijk Op geeft Peter een eigen impressie van 

alle feestelijkheden rondom zijn feest. 

 

Math. Ghielen 

 

LEZING  “HET LANDSCHAP VAN PEEL EN MAAS“ DOOR 

HENK WEERTS. WOENSDAG 18 NOVEMBER                                                                                                             

 

Aanvang 20.30 in De Gasterie MFC Kerkeböske. Aan de Koeberg 3 

Helden. 

 

De lezing is een ingelaste lezing en is  georganiseerd i.s.m. Heemkunde 

Vereniging Helden. 

Henk Weerts, geboren in Meijel,  werkt bij de Rijksdienst voor Cultureel 

Erfgoed en heeft in het bijzonder de vorming van het landschap van Peel 

en Maas bestudeerd. 

De geschiedenis van ons landschap begint bij de vorming van onze aarde 

zo‟n 6,5 miljard jaar geleden. In de periode tot nu is er nogal wat 

veranderd en is deze verandering nog steeds gaande. Wisten jullie dat ons 

deel van Europa ooit ter hoogte van het huidige Suriname heeft gelegen. 
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 Dat de continenten ooit één geheel vormden en uit elkaar en weer tegen 

elkaar zijn gedreven. Dat dit ooit nogal hevig gebotst heeft en hierdoor 

o.a. de Alpen en de Himalaya ontstaan zijn. Dat er onder Peel en Maas 

dikke pakketten steenkool verborgen zitten. Dat er langs de rand van Peel 

en Maas een fikse aardbreuk ligt. Dat deze breuk in 1992 een aardbeving 

veroorzaakt heeft.  Dat Peel en Maas grotendeels op de Peelhorst ligt en 

dat Meijel voor een klein deel in de Roerdalslenk ligt. Kortom ons 

landschap was en is nog steeds in beweging. 

Henk Weerts gaat in deze lezing op een zeer interessante manier in op de 

vorming van ons landschap in Peel en Maas . Een aanrader 

 

Math. Ghielen 

 

BASISCURSUS PADDENSTOELEN 

 

Do. 15 oct. 

Aanvang 20.00 u. IVN gebouw 

 

Als vervolg op de paddenstoelenexcursie van 4 oct. gaat Gerard Dings in 

een 1-avondcursus ons verder wegwijs maken in de geheimzinnige wereld 

van sporen, mycelium, plaatjes, gaatjes, zwammen, rusula‟s en nog veel 

meer. 

Kortom een verdere kennismaking en verdieping van weetjes over 

paddenstoelen. Een avond vooral ook een must voor de cursisten van 

onze groencursus.(en natuurlijk voor alle andere belangstellenden) 

 

Math Ghielen 

 

LEDEN VOOR LEDEN AVOND 

Do. 12 november 

Aanvang 20.00u in IVN gebouw 

Het is jaren een goede gewoonte om aan alle leden de ervaringen en 

bijzondere waarnemingen en vooral foto‟s van het afgelopen seizoen te 

laten horen en vooral te laten zien. Voor allen die foto‟s, film, 

PowerPoint. dia‟s  of andere zaken uit de natuur willen laten zien is dit de 

ultieme avond. 

Graag even contact opnemen met Peter Maessen, onze secretaris 
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING  IVN HELDEN 

16 APRIL 2015 

 

Aanwezig: zie presentielijst 36 personen. 

Afgemeld: Mart Christiaens, Lotta Grolleman, Toos Ingevelt 

 

Agenda: 

Welkomstwoord Voorzitter: 

De Voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte 

welkom. 

Math blikt terug over een druk en energiek jaar. 

Er wordt even stil gestaan bij de overleden leden in het afgelopen jaar: 

Dhr. Geux en Mevr. Hanssen. 

Scholen benaderen steeds meer het IVN om van hun kennis gebruik te 

maken. Het educatieve imago van het IVN kan op deze manier worden 

uitgevoerd. 

Enkele activiteiten worden verder even genoemd: 

Het opzetten van het natuurleerpad in het Kerkeböske, de diverse 

werkgroepen die alle op hun eigen manier bezig zijn met natuurbeleving 

en educatie. 

En dit alles al 37 jaar. 

De groencursus is lopende, een speciaal woord van dank aan Thijs 

Maessen die enorm veel tijd heeft gestoken in de opzet van deze cursus. 

Ook de organisatie en begeleiding van de komende natuurgidsencursus is 

veelal in handen van Thijs. 

Math dankt allen die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor ons IVN, 

Wiel Teeuwen en Harrie Wilms mogen hierbij vanwege hun extra inzet 

best apart worden genoemd.  

 

1 Januari 2016 loopt ons huurcontract van het huidige verenigingslokaal 

af. In principe wordt ons huurcontract automatisch weer voor 5 jaar 

verlengd. Doch er zijn plannen om de Odaschool weer tot school te 

verbouwen. Momenteel is er echter nog niets duidelijk. Hoe dit verder zal 

gaan is nog niet bekend.  
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Mocht hier meer duidelijkheid over komen dan zullen de leden hiervan op 

de hoogte worden gesteld. Realiteit is wel dat de huur van het huidige 

gebouw toch wel erg hoog is. Verkregen subsidies in de afgelopen jaren 

werden o.a. gebruikt om de huur te kunnen betalen. Subsidies lopen terug 

dus ook wordt de financiële druk op de vereniging wat groter. Het Bestuur 

is wel zoekende naar een alternatieve ruimte die goedkoper zou kunnen 

zijn. Een optie is Kerkeböske of Jong Nederland. De ligging van onze 

huidige locatie is voor ons echter superideaal en erg wenselijk, dus wat 

dat betreft zouden we graag blijven zitten. 

 

De jeugdwerkgroep met het kader is erg actief. 

 

Huldiging Jubilarissen:  

25 jaar lid van het IVN Helden zijn: 

Riet van de Heuvel: Riet trouw IVN lid, fanatiek orthologe die weinig 

VWG vergaderingen heeft overgeslagen. Present op de momenten als dit 

wordt verlangt.  

Jaap Kok: Ook lid van de Vogelwerkgroep, vele IVN activiteiten heeft 

Jaap bijgewoond. Opstarter van de weidevogelbescherming en destijds de 

contactpersoon met deelnemende agrariërs. Fietsend door de omgeving 

wist Jaap het contact met de deelnemende agrariërs te verstevigen, een 

praatje en zijn volle overtuiging van het belang van 

weidevogelbescherming te onderbouwen.  

Albert Kersten: Ook de minder actieve leden zijn zeer belangrijk voor het 

IVN. Albert de trouwe donateur, zulke mensen zijn ook voor onze 

vereniging zeer belangrijk. Men doet dit als men achter de activiteiten van 

de vereniging staat, en dat is in dit geval. 

 

Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 3 april 2014: 

Geen op- of aanmerkingen waarna goedkeuring volgt. 

 

Vaststellen jaarverslag 2014: 

Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten in het afgelopen jaar. 

 

Vaststellen verslag Commissie van Onderzoek 

Jac Kerkhofs is niet aanwezig en heeft zich bij Toos Wilms afgemeld 

wegens ziekte. 
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Toos pakt de rol op een leest het verslag voor zoals dat door de CVO is 

opgesteld. 

De CVO dechargeert bij dezen het Bestuur. 

 

Vaststellen begroting en contributie 2015: 

Het financieel verslag ligt op deze vergadering ter inzage en wordt 

doorgenomen. 

Voorstel uit de vergadering: gezien het teruglopen van de subsidies zou 

het bedrag € 50,00 voor een Quickscan misschien verhoogt kunnen 

worden. 

 

Math geeft aan hoe e.e.a. in elkaar zit. Wim Maassen geeft nog wat 

aanvullende uitleg, over hoe er afgeweken wordt van dit bedrag bij 

uitgebreidere Quickscans. 

We nemen dit punt zeker mee. 

De kosten van de Kijk Op springen er uit. Dit komt door de wijziging van 

het drukken. Momenteel wordt er in kleur gedrukt. 

De vergadering gaat akkoord met het continueren hiervan. 

Er wordt gediscussieerd over het eventueel digitaal verspreiden. 

De oplage kan dan omlaag en levert ook een financieel voordeel op. 
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Het Bestuur zal deze beslissing aan de leden bekend maken.  

Verder geen vragen, het jaarverslag ligt bij de penningmeester ter inzage. 

 

Vaststelling begroting/contributie: 

Ook landelijk wordt bekeken de contributies te harmoniseren. 

Men streeft landelijk de contributie van € 24.00 

Hoe dit verder gaat zal het komende jaar worden bekeken. 

Momenteel is de contributie van het IVN Helden € 22.50. Dit zullen we 

voorlopig vasthouden. 

 

Verkiezing en benoeming commissie van onderzoek 

Jac Kerkhofs is aftredend, Albert Kersten zal Jac gaan vervangen. 

Albert bedankt. Toos Wilms blijft aan.  

 

Verkiezing en benoeming Bestuursleden 

Jan Stevens en Math Ghielen zijn aftredend, beiden stellen zich 

herkiesbaar. Middels een applaus uit de zaal worden beide Bestuursleden 

bij deze hernoemd. 

We zullen vanwege de vergrijzing van de Bestuursleden, moeten bezien 

hoe we de continuïteit kunnen waarborgen. 

Gelukkig hebben zich het afgelopen jaar enkele jongere leden aangeboden 

om meer actief te worden. We hopen dat deze ontwikkeling zich zal 

voortzetten. 

Wim Maassen geeft aan dat ook hij besloten heeft enkele stapjes terug te 

doen. De vele activiteiten die Wim onder zijn hoede heeft vergen veel 

energie. 

Wim geeft een overzicht van zijn bezigheden binnen de vereniging. 

 

Verkiezing van de Voorzitter 

De vergadering gaat akkoord met het aanstellen van Math in functie van 

Voorzitter. 

Math bedankt. 

 

Plannen 2015/2016 

De groencursus is lopende, 15 actieve cursisten zijn op allerlei manieren 

bezig. 
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Ook het mede opzetten van een regionale natuurgidsencursus zal in het 

komende jaar zijn start kennen. 

Het in stand houden van de vele werkgroepen binnen onze vereniging zal 

alle aandacht krijgen. 

De vraag om als er ideeën zijn deze kenbaar te maken wordt door Math 

aangegeven. 

Wim geeft aan dat educatie, ondanks dat we hier al mee bezig zijn, 

misschien nog wat meer moet worden uitgebreid. Het uitbreiden van mini 

themacursussen zou een onderdeel hier van kunnen zijn. 

 

Rondvraag 

Math Lemmens: de zomeravondwandeling staat op aanvang 17.00 uur, dit 

moet 19.00 uur zijn. 

Excursie groeve het Rooth moet 29 augustus zijn. 

Henk van Loon: eerste zaterdag van november is de nationale 

natuurwerkdag. Ook onze jeugdwerkgroep wordt hierbij betrokken. 

Rob van 't Padje: Mensen draag wat meer kopij aan om de Kijk Op te 

vullen, eigen opnames, belevenissen enz. enz. Rob zou graag wat steun 

krijgen bij het opstellen van de Kijk Op. 

Wim Maassen: 12 november is de leden voor leden dag, voelt iemand zich 

geroepen hier een bijdrage aan te leveren, geef dit dan even door. 

Ber Geuijen heeft een schitterend fotoboek samengesteld, hij zal dit op 

deze avond meebrengen. 

Math: Opgave dagwandeling kan vanaf nu al, de aanmeldingen stromen 

binnen. 

 

Sluiting 

Math sluit om 21.40 uur de vergadering en dankt allen voor hun 

aanwezigheid en inbreng. 

Hapjes en drankjes staan klaar om deze avond af te sluiten. 

 

Notulist Peter Maessen 
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24 APRIL 2015  

 

Beste leden 

 

Op 24 april had ik op verzoek van mijn familie een vrije dag opgenomen 

om samen iets leuks te gaan doen. 

Op zich niks vreemds zou je zeggen, doch later op deze dag zou blijken 

dat de dag anders zou gaan lopen als verwacht. 

Er waren mensen die al meer dan een jaar wisten dat er op deze dag iets 

ging gebeuren wat voor mij een verrassing moest blijven. 

Knap dat men dit zolang voor zich zelf wist te houden. 

Ook bij ons “eigen IVN” ben ik vrij snel na de oprichting actief geworden 

en nog altijd doe ik dit met veel plezier. 

Het was dan ook het IVN, dat alles in het werk heeft gezet om als blijk 

van waardering voor mijn werkzaamheden, een Koninklijke 

onderscheiding hiervoor aan te vragen die uitgereikt werd op 24 april l.l. . 

Samen met mijn zoon en vrouw hebben zij voldoende gegevens kunnen 

verzamelen om voor deze Koninklijke onderscheiding in aanmerking te 

komen.  

Buiten mijn familie waren ook mensen van het IVN, voetbalclub MVC en 

Van Enckevort Groothandel bij deze decoratie aanwezig 

Op 27 april Koningsdag werd alles nog eens officieel gevierd binnen de 

gemeente Peel en Maas.  

Ik was op die dag 1 van de  8 personen die deze onderscheiding mocht 

ontvangen. 

Een beleving op zich. 

Op 8 mei werd mij door het IVN Helden een receptie aangeboden in ons 

eigen IVN home. 

Een gezellige avond waarop vele leden aanwezig waren. 

 

Langs deze weg wil ik de mensen die dit alles hebben geregeld bedanken 

voor hun inzet. 

Ook wil ik alle mensen bedanken voor de felicitaties, cadeaus, kaarten en 

bloemen die ik heb mogen ontvangen.  

 

Peter Maessen 
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HET I.V.N. START WEER MET EEN JEUGDGROEP 

 

De aandacht van kinderen voor de natuur en het plezier dat ze erin 

beleven kun je niet forceren. Wel stapje voor stapje begeleiden. Wie 

als kind veel in en met de natuur bezig is geweest zal de natuur, ook 

als volwassene, blijven waarderen en respecteren. Want, wij als 

mensen kunnen onmogelijk leven zonder de natuur!!! 

Spelend de natuur ervaren, speuren naar sporen, je verwonderen 

over de kleine dingen, de natuur ruiken en voelen. 

Wij willen vol passie de wonderen van de natuur overbrengen op de 

jeugd. 

Ga je mee met de jeugdgroep van het IVN afd. Helden op 

ontdekkingsreis in de natuur? 

 

Ben jij die jonge natuurgenieter die van dieren en planten houdt en het 

leuk vindt om door de natuur te struinen? 

Ben jij die jongere die altijd al meer wil weten over die vlinder die daar 

rondfladdert, die mooie bloem die daar bloeit, die vogel die daar zo mooi 

fluit, dat waterdier dat daar zwemt, die mooie paddenstoel die daar staat? 

Lees dan gauw verder, want dit berichtje is speciaal voor jou. 

Via leuke en gevarieerde activiteiten komen zij op allerlei manieren in 

contact met de natuur tijdens het komend schooljaar. 

Dit gebeurt ‟s winters binnen en in de lente, zomer en herfst buiten. 

Voor wie is het jeugd IVN bedoeld? 

Het jeugd I.V.N. afd. Helden is bedoeld voor kinderen die het komend 

schooljaar naar groep 6 en 7 van de basisschool gaan. 

Wanneer komen we bij elkaar? 

Tijdens het schooljaar 2015 – 2016 komen we 10 keer bij elkaar. 1 Keer 

in elke maand.. In juli en augustus heeft ook het IVN vakantie. 

De eerste bijeenkomst is op dinsdag 15 september a.s. 

7 Van de 10 de bijeenkomsten zijn op de derde dinsdag van de maand. 

Van 18.30 tot 20.00 uur. De andere 3 bijeenkomsten zijn op een zaterdag. 

Elke bijeenkomst vindt plaats in of start bij het I.V.N. gebouw, 

Kloosterstraat 12 te Helden. 

De contributie bedraagt € 15,00 per schooljaar. Aanmelden als lid kan tot 

uiterlijk 23 augustus 2015. 

Wie is de begeleiding? 
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De begeleiding is in handen van een vaste groep natuurliefhebbers die de 

nodige ervaring hebben in het omgaan met kinderen. Natuurlijk weten ze 

heel veel van de natuur. 

Zij laten jullie de natuur beleven en  ontdekken. Hierdoor ga je met nog 

meer verwondering van de natuur genieten. 

Voor wanneer opgeven? 

Het opgeven als jeugdlid voor het IVN afd. Helden kan tot en met zondag 

23 augustus 2015. 

 

Waar kan ik informatie krijgen en mij opgeven? 

Dat kan bij Mart Christiaens, Scharenweg 39, 5981 BV te Panningen. 

Tel.: 077 – 3073112 

Mail: martchristiaens@home.nl 

 

Bellen naar Math Ghielen kan ook.  

06 - 10495465 

 

BEZOEK EN RONDLEIDING JOCHUMHOF STEYL 

 

Zondag 13 september 

Bijeenkomst  09.00 u IVN gebouw 

 

Op 11 december 2014  mochten we genieten van een workshop  

“winterkenmerken bomen en struiken “ door Jan Mooren. Na afloop van 

deze zeer leerzame bijeenkomst werden we uitgenodigd om ook eens een 

bezoek te brengen aan de Jochumhof in Steyl waar Jan Mooren 

vrijwilliger is. Welnu, op zondag 13 sept. gaat dit gebeuren.  

De Jochumhof, verborgen achter oude muren, is een enclave van natuur, 

historie en rust. Struin door een unieke verzameling bijzondere, oude en 

exotische planten, bomen en struiken. 

De botanische tuin kent een lange geschiedenis. De oudste delen van de 

tuin dateren uit 1799 toen op de plaats van de huidige tuin een kapitaal 

landhuis stond. In 1933 startte de enthousiaste Pater Peter Jochum  een 

botanische tuin om het biologieonderwijs aan het klooster te 

ondersteunen. Vanuit alle werelddelen brachten missionarissen 

plantenzaden naar Steyl voor de tuin van Pater Jochum.  Diverse 

deeltuinen stammen nog uit deze periode. Waar de pater begon met 

mailto:martchristiaens@home.nl


14 

 

zaadjes staan nu kolossale bomen, waaronder de mammoetboom met zijn 

opmerkelijke zachte bast. In latere perioden werd de tuin uitgebreid met 

een mediterrane kas, een kruidentuin, een heemtuin en een tiglientuin. 

We worden in de tuin rondgeleid.  

 

Attentie; de entreeprijs is € 3,00 u. Na afloop is er gelegenheid om nog 

even na te praten en een kop koffie te drinken 

 

Math. Ghielen 

 

NATUURGIDSENCURSUS MIDDEN LIMBURG 
 

Half september 2015 start er in midden Limburg een natuurgidencursus.  

De cursus wordt begin juni 2017 afgesloten. 

Ook de afdeling Helden is betrokken bij de voorbereiding en uitvoering 

van deze cursus 

 

Het begrip natuurgids suggereert dat je met groepen de natuur intrekt om 

daar informatie te geven over de natuurlijke omgeving. Dit kan, maar het 

kan ook een totaal andere inhoud hebben. Natuurgidsen zijn enthousiaste 

en actieve natuurliefhebbers die hun passie voor de natuur overbrengen op 

anderen.  Dit kan door te gidsen, maar ook door ander IVN-

verenigingswerk te ondersteunen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 

werkgroepen, jeugdwerk, bestuurswerk en communicatie. 

 

Aan de orde komen: 

Natuur in de woonomgeving; 

Kennis van planten en dieren; 

Evenwichten in de netwerken van en relaties tussen planten, dieren met 

hun omgeving; 

Mens, Milieu en Maatschappij; 

Ontstaan, ontwikkeling en karakteristieken van de landschappen in 

Midden-Limburg; 

Veldtechnieken / inventarisatie technieken/ kaarten lezen/GPS gebruik 

Planmatige educatie: organiseren en uitvoeren van educatieve activiteiten 
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Iedereen die enthousiast is voor de natuur in zijn of haar omgeving kan 

aan de cursus meedoen. Enige kennis van de natuur wordt aanbevolen.  

Het is een intensieve cursus die enkele uren per week kan kosten. Per 

maand zijn er 1 tot 2 theorieavonden en is er 1 praktijkochtend.  In totaal 

gaat het om ruim 40 lessen. Daarnaast krijgt iedereen een stageopdracht 

binnen de vereniging en moet er een groepsopdracht worden uitgevoerd. 

De afdeling zorgt voor een coach. 

 

Het kan een goede vervolgcursus zijn voor die genen die een groencursus 

hebben gevolgd.  

Aan de cursus is een officieel natuurgidsendiploma verbonden. Er wordt 

van de deelnemers verwacht dat ze, na het volgen van de cursus, actief 

worden binnen een IVN-afdeling. Om deze reden vindt er een 

intakegesprek plaats.  

 

De binnen lessen worden gegeven op woensdagavond; de buitenlessen op 

zaterdagochtend. De lessen worden verspreid over de regio gegeven. 

 

Maximaal kunnen er 30 mensen deelnemen. Daarna wordt er met een 

wachtlijst gewerkt. 

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op de volgende 

website: http://www.natuurgidsencursus-ml.nl/ 

 

Thijs Maessen 

 

  

http://www.natuurgidsencursus-ml.nl/
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ERVARINGEN GROENCURSUS IVN HELDEN. 

 

Om van de natuur te genieten heb je geen kennis nodig, maar met 

meer kennis kun je er meer van genieten. 

Dat is de insteek van de groencursus die IVN helden met eigen leden heeft 

ontworpen en die 26 febr. van start ging met 16 enthousiaste cursisten. 

De opzet was: donderdagavond de theorie met behulp van diapresentatie 

en de zaterdagochtend daarna de praktijk in het veld. 

Er was een website gemaakt met info over de onderwerpen en een blog 

voor reacties en we ontvingen allemaal een overzichtelijke cursusmap 

uitgevoerd in kleur. 

 

Les 1: Landschapsvorming door Math Ghielen en Peter Maessen 

(Grashoek) 

Aan de hand van dia‟s werd het ontstaan van de aarde en de invloed van 

de schuivende aardplaten en van waterstromen op de vorming van 

landschappen uitgelegd. Voorbeelden van de verschillende zandstructuren 

konden we bekijken en zaterdags werd het met grondboringen nog een 

keer zichtbaar. Ook was toen de hoogteverschillen in het landschap en de 

samenstelling van aardlagen in de omgeving van Helden te zien. 

 

Les 2: Bomen en struiken door Hetty Crooijmans en Eric Theelen 

Na theorie over de waarde van bomen en struiken op ons welzijn en uitleg 

over bouw en functie van stengels en stammen kwam de praktijk. 

Voorbeelden van takken gingen, begeleid door veel weetjes, het lokaal 

rond, met uitleg over uiterlijk van bast en vorming van knoppen. Voor de 

praktijk gingen we naar het Floriadeterrein waar ons duidelijk werd dat 

daar ontzettend veel verschillende bomen en struiken geplant zijn. Omdat 

er nog geen bladeren aan de bomen zaten kon een enthousiaste Eric niet 

alles laten zien en uitleggen wat hij graag wilde en hij beloofde ons dat 

eind mei in te halen. 

 

Les 3: Vogels door Peter Maessen ( Maasbree) en Jan Duif  

In deze les kwamen verschillende vogelsoorten aan de orde: roof-, zang-, 

weide- en watervogels. 
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Uitleg over hoe je aan vogelherkenning kunt doen door te kijken naar 

omgeving en begroeiing, plaats ( op de grond, een meter hoger of hoog in 

een boom) uiterlijk, geluid en gedrag van de vogel( manier van vliegen en 

voedsel verzamelen). Aanpassingen van 

de dieren naar gelang hun biotoop en 

voeding, zoals de grootte, vleugels, staart 

en verenkleed, snavels, poten en ogen.  

Het IVN bezit een aantal opgezette 

vogels die tijdens de les bekeken werden 

evenals een kortgeleden aangereden 

bosuil, door Peter zorgvuldig bewaard tot 

deze les! 

Voor de praktijk gingen we naar het Vlakbroek in Koningslust, een 

prachtig natuurgebiedje waar we 41 soorten vogels hebben geteld, een erg 

leerzame ochtend. 

 

Les 4: Water door Wim Maessen, Thijs Maessen en Peter Wijnhoven 

Levende wezens kunnen niet zonder water, dat werd deze les weer 

duidelijk, bestaat de mens voor meer dan 55% uit water, ook planten en 

dieren kunnen niet zonder voor hun celspanning, transport en oplossen 

van voedings- en afvalstoffen, temperatuurregeling en bescherming, hun 

behoefte aan water en de soort water is verschillend. 

De verschillende soorten water, het transport en de kwaliteit kwam aan 

bod, helderheid, zuurgraad en waterspanning werden gemeten in de 

monsters die de cursisten en cursusleiders meegebracht hadden. 

Voor de praktijkles gingen we naar het 

Kwistbeekdal waar we gewapend met 

schepnetjes, opvangbakjes en 

loupepotjes aan de slag gingen op 

verschillende plekken in beken en 

plassen. 

Ook nu werd de zuurgraad van het water 

gemeten en de gevangen diertjes 

benoemd en geteld, verrassend dat er 

veel verschillen gemeten werden terwijl 

de vangplekken dicht bij elkaar en soms 

in elkaars verlengde liggen   
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Les 5: Insecten. Door Peter Wijnhoven en Wim Maessen. 

We zijn deze avond begonnen met een bezoek aan het insectenhotel van 

IVN. Gemaakt door de jeugdleden. 

Op deze avond hebben we eerst de klapper doorgenomen, en na de pauze 

hebben we insecten onder de microscoop bekeken: de vleugels van een 

blauwe vlinder,  eitjes onder een zuringblad, een klein wespennestje (net 

papieren vakjes). Verder hebben we deze avond ook opgezette kevers 

gezien. 

Op zaterdag zijn we naar Dubbroek gegaan. Helaas was het koud en 

regenachtig weer. Veel bewolking, waardoor de zon niet te voorschijn kon 

komen. Daardoor hebben we niet zoveel insecten kunnen waarnemen. 

Maar al met al hebben we toch van alles gezien. Een kleine bloemlezing: 

spinnen, de zwarte vlieg, wantsen, lieveheersbeestjes, zelfs een geel met 

14 stippen, mestkevers, torren, een duizendpoot. 

We kregen veel uitleg over deze insecten. Maar daarnaast was er ook 

belangstelling voor de vogels die we hoorden en zagen, en verder  kikkers 

en ganzen. 

Tot slot zijn we nog naar een poel gelopen, waar we veel schaatsenrijders 

zagen. 

 

Les 6: Planten. Door Thijs Maessen en Toos Wilms. Na de introductie 

door Thijs, waarin we ook informatie kregen over doelstelling en werk 

van de plantenwerkgroep, werd onze kennis eerst getest: of we van 15 

wilde planten de namen wisten? De werkgroep had deze planten uit de 

Romeinen Weerd gehaald. 

Na de pauze zijn wij met veel enthousiasme zelf aan de slag gegaan met 

het determineren van planten. Af en toe vonden we het knap lastig om 

precies te duiden wat we zagen aan de planten: welke bladvorm en 

nervatuur, hoe is de bladaanzet aan de steel,  hoe is de bloeiwijze, enz. 

De praktijkles werd ook in de Romeinen Weerd gehouden. In groepjes 

zijn we bloeiende planten gaan zoeken en determineren. Als hulpmiddel 

hadden we de lijst van planten die hier al eerder zijn aangetroffen. 

Overigens hebben we ook gezien dat je soms heel nauwgezet moet 

observeren om een plant precies te determineren. 
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En Math heeft ons tijdens alle veldlessen geweldig voorzien van koffie 

en thee!!! 

Afsluiting: 28 mei werd de groencursus afgesloten. Na een kopje koffie 

met vlaai begonnen met een rondleiding door het streekmuseum, met 

deskundige uitleg van voorzitter Math. Bij terugkomst in het IVN 

gebouw, vertelde Thijs in het kort over het verzamelen van het 

cursusmateriaal. Math sprak zijn waardering uit voor de manier waarop 

iedere cursusleider zijn steentje bijdroeg. Vanuit de groep werd een 

compliment gemaakt voor de cursusleiders die door Peter M. namens 

bestuur werden bedankt voor hun inzet. 

Daarna werden door Math aan iedere cursist apart de certificaten 

uitgereikt, waarna onder genot van een drankje nog gezellig werd 

nagepraat. 

 

Wat heeft de cursus ons gebracht? 

Ria: De cursus voldeed optimaal aan mijn verwachtingen en wens: meer 

verdieping van dat beetje wat ik wist, meer verbindingen: hoe alles 

samenhangt in de natuur en van invloed is op elkaar 

Ik heb veel waardering  voor de cursusleiders: leden uit eigen kring met 

enorm veel kennis en ervaring die dit zo goed op ons hebben 

overgebracht. 

Annette: de cursus heeft me veel gebracht: ik kijk nog beter naar de 

natuur en ik weet er nu meer van. 
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Trees: Ik heb nog meer kennis gekregen van de natuur. Daarbij was het 

een hele gezellige cursus. 

Til: Wandelen doe ik nu veel langzamer. Ik zie meer in de natuur: wat 

bloeit daar zo mooi? Wat kruipt daar? Wat hoor ik daar? En IVN heeft er 

2 nieuwe leden bijgekregen… 

 

Verslag gemaakt door: Ria, Annette, Trees en Til. 

 

 

 

NACHT VAN DE NACHT. 

 

Nederland is één van de meest verlichte landen ter wereld. Echte 

duisternis is bijna niet meer te vinden. Hierdoor wordt het zien van een 

volle sterrenhemel steeds zeldzamer, raken nachtdieren in de war en 

kunnen mensen minder goed slapen. Om aandacht voor deze problemen te 

vragen, organiseren de Natuur- en Milieufederaties voor de elfde keer op 

rij de Nacht van de Nacht.  

Vorig jaar was de Nacht van de Nacht een groot succes. In Limburg 

genoten jong en oud tijdens de langste nacht van het jaar van de meer dan 

35 activiteiten die door de hele provincie werden georganiseerd. Ook 

deden in Limburg veel gemeenten en bedrijven de verlichting uit, 

bijvoorbeeld de sfeerverlichting rond de gemeentehuizen. 

Ook de afdeling Helden doet jaarlijks mee.  

 

De Nacht van de Nacht wordt dit jaar gehouden tijdens de nacht 

van zaterdag 24 oktober 2015.  
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ONTWIKKELING NATUURTERREINTJES. 

 

Verschillende natuurterreintjes in Panningen, Baarlo, Koningslust, Helden 

en Grashoek zijn dit voorjaar / zomer door de flora werkgroep bezocht. 

De ontwikkeling van deze terreintjes is over het algemeen zeer positief. 

De resultaten van de inventarisaties zijn op verzoek in te zien. U kunt ze 

aanvragen bij ivnmaessen@home.nl.  

 

De inventarisaties worden gedeeld met andere natuurorganisaties en de 

gemeente. De bedoeling is dat hierdoor de natuurontwikkeling wordt 

gestimuleerd.  

De werkgroep kreeg extra hulp van de deelnemers van de groencursus. 

Bovendien heeft het weer dit seizoen tot nu toe goed meegewerkt om de 

inventarisaties te laten slagen. 

 

Hieronder een beschrijving van enkele gebiedjes die we bezochten. 

Hopelijk moedigt dit artikel u aan om in onze eigen omgeving op 

verkenning uit te gaan. 

 

De WADI op Zelen in Panningen: 

 

Om de hoeveelheid regenwater in Panningen-Zuid in het gareel te houden 

is deze WADI aangelegd.  Deze WADI is vorig jaar flink vergroot om ook 

het regenwater vanaf de J.F. Kennedylaan op te vangen. 

De werkgroep leden dachten dat door deze werkzaamheden de 

ontwikkeling van de WADI-oevers weer van voor af aan moet starten. Op 

het eerste gezicht zijn er minder bloemen te zien dan vorig jaar.  

Tijdens de inventarisatie in mei bleek echter dat de verscheidenheid aan 

planten enorm is toegenomen. Verschillende niet veel voorkomende 

planten werden waargenomen. 

De kinderen, hondenbezitters en andere bewoners van Panningen-Zuid 

maken veel gebruik van de WADI. Het is mooi om te zien hoe 

waterhuishouding, natuur en recreatie samen bediend worden. 

 

 

 

 

mailto:ivnmaessen@home.nl
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Maascorridor Berckterveld (voorheen bekend als Romeinenweerd): 

Dit terrein startte met de naam Romeinenweerd. De naam is veranderd om 

een onderscheid te maken met het aansluitende natuurgebied in Blerick 

dat de naam Romeinenweerd heeft gehouden. 

 

Dit terrein van het Limburgs landschap is nieuwe natuur langs de Maas in 

Baarlo. De vegetatie daar op rivierklei is heel anders dan op de zand- en 

veen gronden waar de andere, bij ons op de agenda staande, terreinen zich 

bevinden. Heel interessant voor de werkgroep leden. Bovendien is het 

uitzicht over de Maas en het bloemenveld er fantastisch. Tijdens de 

inventarisatie is het echt genieten! 

 

Vlakbroek in Koningslust: 

 

Mocht u het nog niet weten! In Koningslust ligt tussen Panningen 

(Slinkstraat) en de Onvoltooide Noordervaart, en De Brentjes 

natuurgebied het Vlakbroek,  35 hectare groot.  Dit gebied van 

Staatsbosbeheer en de gemeente is ontwikkeld door de inwoners van 

Koningslust. Grote trekker van deze ontwikkeling is natuurliefhebber 

Grad Smets.  Ongeveer 20 jaar zijn Grad en de inwoners van Koningslust 

bezig met de ontwikkeling van dit gebied. Door het gebied stromen de 

nieuwe en de oude Everlose beek. De nieuwe Everlose beek heeft een 

verbinding met de Noordervaart. 

 

Ieder jaar moeten we een keuze maken welke onderdeel van het gebied we 

inventariseren. 

Aan de zijde van De Brentjes is een nat biotoop. We treffen er voor ons 

werkgebied heel nieuwe planten aan.  

Op het drogere deel in het midden van het gebied komt de grote ratelaar 

heel veel voor.  De plant heeft het gebied in enkele jaren tijd weer 

helemaal ingenomen. Ouderen onder ons, die vroeger in dit deel van 

Koningslust bekend waren, moeten deze plant beslist herkennen. Fijn om 

te zien dat hij weer helemaal terug is. De grote ratelaar is zeldzaam en 

komt voor op de Rode Lijst.  

Een bezoek aan dit gebied was opgenomen in het algemene programma 

van het IVN. Degenen die mee zijn gegaan waren getuige van dit 

fenomeen. Het gebied is heel goed voorzien van wandelpaden. 
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Kwistbeek in Helden: 

 

Van de Kwistbeek in Helden is een klein terrein bij onze vereniging in 

beheer. De ontwikkelingen van het Vlakbroek worden op de voet 

nagedaan in dit gebiedje van de Kwistbeek. De grote ratelaar laat zich ook 

hier zien. De laatste jaren ontdekten leden van de flora werkgroep 

orchideeën in het IVN gebiedje.  

Langs het IVN gebied stromen drie 

beken. Een verbindingsbeek met de 

Everlose Beek, en de nieuwe en oude 

Kwistbeek. In de oude Kwistbeek  zijn 

de waterbronnen goed te zien. In het 

overige Kwistbeekdal zijn verschillende 

vennen aangelegd.  Deze vennen 

worden voor een deel door vrijwilligers 

van de landschap onderhoudswerkgroep 

bijgehouden. Het open landschap wordt 

afgewisseld met (broek) bossen. 

Het gebied de Kwistbeek in zijn geheel 

wordt druk bezocht door wandelaars.  

 

 

 Rietorchis 

Scherliet in Grashoek: 

 

Dit gebied ziet er op het eerste oog uit als een grasveld. Het bordje met de 

vermelding dat het een beschermd gesloten gebied is en de prikkeldraad 

attenderen de voorbijganger dat er meer te zien moet zijn. 

Het geoefende oog dat op bezoek is, merkt dat in dit gebied veel 

orchideeën voorkomen. Ook de vuurzwam komt er veelvuldig voor. 

Verder door kom je in de onherbergzame drassige veengrond. Ook tijdens 

een droge periode krijg je natte voeten. 

De typische veenplanten zoals veenmos, veenpluis, struikheide en 

dopheide komen heel veel voor. 
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Dazen, hommels, vlinders, juffers en libellen vinden het een paradijs. 

Dit kwetsbare gebied mag u alleen in met toestemming van 

Staatsbosbeheer. Om een gevarieerd landschap te zien is het tegenover de 

Scherliet liggende  natuurgebied De Kwakvors veel geschikter. Bovendien 

is de Kwakvors vrij toegankelijk. 

Vuurzwam  (2 stadia) 

 

Kwakvors in Grashoek: 

 

Tijdens een fietstocht stoppen voor een bezoek aan de Kwakvors is een 

goed idee. Bij de hoofdingang is het al flink genieten. Een grote 

verscheidenheid aan planten. De tijd vliegt om en dan bent u nog niet in 

het gebied.  In het gebied wordt u bij tijd en wijle verwelkomt door een 

kudde koeien. Stier, koeien en kalveren. Oppassen en even aan elkaar 

wennen! 

De Kwakvors is een voormalige ontginning die teruggegeven is aan de 

natuur. De vennen in dit open gebied worden rijkelijk bezocht door 

vogels, vlinders en insecten. De planten die er voorkomen zijn vooral 

moerasplanten.  De soortenlijst is lang. Zonnedauw is er erg algemeen. 

Ook dit vleesetend plantje komt voor op de Rode Lijst.  Aan de rand van 

het gebied staat een bankje van waaruit  de bezoeker zonder natte voeten 

te krijgen kan genieten van dit prachtige landschap. 
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De Snep 

 

De Snep is een oud gebied in Beringe dat ten tijde van Napoleon 

(ongeveer 1800) door de Noordervaart is opgesplitst in twee delen. 

Het zuidelijke deel is nu nog een oud peelrestant. Het gebied is het thuis 

van verschillende zeldzame planten en dieren. Om deze reden zijn het ven 

en zijn directe omgeving niet vrij toegankelijk. Er is bos aangelegd in het 

aangrenzende gebied. Dit bos en de landbouw in de buurt zorgen ervoor 

dat er een gevarieerd landschap is ontstaan dat zeer de moeite waard is om 

doorheen te wandelen. 

Het Noordelijke deel is hoofdzakelijk omgevormd tot industrieterrein. 

Achter het industrieterrein is een nieuw ven gegraven en groen aangelegd. 

De ontwikkelingen in deze nieuwe natuur kunt u volgen via de wandel- en 

fietsroutes vanuit Beringe en langs het kanaal de Noordervaart. 

Beide vennen liggen ondanks de scheiding door de Noordervaart vlak bij 

elkaar. In de toekomst zal blijken of het nieuwe ven net zo mooi wordt als 

het oude ven. 

 

Toos Wilms 

 

 

KIJK OP DIGITAAL ONTVANGEN 

 

De Kijk Op is ook digitaal te ontvangen. In onze huidige tijd waarin veel 

zaken ons al niet meer per papier bereiken maar via mail, sms of whats 

app probeert ook het IVN in deze tijd mee te gaan. Immers duurzaamheid 

is voor het IVN een hoofdthema.  

Voor onze leden die dat wensen is de Kijk Op voortaan ook digitaal (als 

pdf) te ontvangen. Dat scheelt ons geld, tijd en postzegels. Je krijgt de 

Kijk Op dan wel niet meer in boekvorm.  

 

Heb je belangstelling, neem dan contact op met Math Ghielen. 

Math.ghielen@gmail.com of 06-10495465. 

 

Math Ghielen 

  

mailto:Math.ghielen@gmail.com
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LEDENADMINISTRATIE  

 

We heten van harte welkom als nieuw IVN lid:  

 

Annet Versteegen      Panningen 

They Willems   Kessel 

Lenie Krekels   Beringe 

Carla Jacobs   Panningen 

Til Janssen en huisgenoot Helden 

Hanneke Villerius  Grashoek 

Sabine Christiaans  Helden 

 

De bovenste 5 hebben de groencursus gevolgd en zijn naar aanleiding 

daarvan lid geworden.  

 

Sytske Venstra 

 

 

Een groot DANKJEWEL voor alle IVN-stemmers op de RABO 

Clubkasaktie 2015 

 

Een heel enthousiast mailtje van Sytske Venstra, onze penningmeester, 

vertelde ons dat  159 mensen tijdens de RABO Clubkasaktie op het IVN 

Helden gestemd hebben. Dit bracht het formidabele bedrag van € 546,00 

op. Zoveel hebben we nog nooit gehad. Het bewijst dat het IVN Helden 

leeft onder onze leden en waarschijnlijk ook nog onder vele anderen. 

Namens ons bestuur past daarom een welgemeend DANK JE WEL aan 

alle stemmers die het IVN een warm hart toe dragen. 

 

Math Ghielen. Voorzitter. 
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COMMISSIE'S IVN HELDEN 

 
Beste leden, 

 

Zoals jullie weten kent ons IVN meerdere commissies. 

Hiervoor hebben we mensen nodig, immers samen zijn we IVN Helden. 

We zoeken mensen voor o.a. de programma commissie en ook voor de 

redactie van de Kijk Op hebben we extra bemanning nodig. 

 

De leden van deze commissie zorgen ervoor dat er elk jaar weer een 

jaarprogramma wordt samengesteld. 

Over het algemeen zijn het 2 of 3 avonden dat de mensen bij elkaar 

komen. De ideeën voor het jaarprogramma komen binnen via enkele leden 

maar voornamelijk door de mensen van deze commissie zelf. 

Eigenlijk zouden we de leden meer inspraak willen laten hebben, en 

eigenlijk zouden we als Bestuur, meer leden in deze commissie willen 

hebben. Hoe meer ideeën des te beter toch! 

Dit jaar willen we direct na de vakantie de commissie bijeen roepen om 

het programma in een vroeg stadium klaar te hebben, de datum zullen we 

jullie z.s.m. laten weten. 

 

Wij zouden jullie dan ook willen vragen om eens deel te nemen aan deze 

bijeenkomst. 

Ook willen wij jullie vragen ideeën aan te dragen, zodat het makkelijker 

wordt, voor komend jaar, een compleet variërend programma te hebben. 

 

De Kijk Op commissie komt per uitgave 2 à 3 keer bij elkaar. 

 

Schroom niet meld je aan bij ondergetekende. 

 

Peter Maessen 

ivnmaessen@home.nl 

  

mailto:ivnmaessen@home.nl
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IVN SLOOTJESDAGEN 2015 

 

Op 13 en 14 juni deden ruim 100 IVN afdelingen mee aan de landelijke 

slootjesdagen. Als voorbereiding daarop kreeg IVN in april het verzoek 

om vrijwilligers te leveren voor het pré-event van deze dagen op 6 en 7 

juni in de kasteeltuinen in Arcen. Dit verzoek werd door Peter Maessen 

doorgemaild naar zoveel mogelijk leden.  

Ondanks dat Helden, in verband met een overvol jaarprogramma, niet 

meedeed aan de slootjesdagen, heb ik mij toch aangemeld voor deze 

activiteit in Arcen. Ik heb daar geen spijt van. 

Doel van de slootjesdagen is om 

kinderen samen met hun (groot)ouders, 

onder begeleiding van IVN 

Natuurgidsen, een onvergetelijke 

natuurervaring te bezorgen. Ze 

ontdekken tijdens die dagen wat er 

allemaal leeft en gebeurt in een 

doodgewone sloot. De deelnemers 

worden zo opgeleid tot slootjesexperts.  

Ter voorbereiding van het pré-event hadden we op 29 mei een briefing. 

Onder leiding van de organisatoren, Sylvia Spierts en Miep Philipsen, 

werden we door de Kasteeltuinen geleid om de locaties te bekijken en de 

activiteiten door te spreken. Deze bijeenkomst werd informeel afgesloten 

op een terras aan de maas. Een uitstekende gelegenheid om te netwerken. 

Op 6  juni waren we tegen 9 uur aanwezig om de workshops in te richten. 

Vanaf  10.00 uur waren de kasteeltuinen open. Via het IVN was er een 

korting bon voor de entree beschikbaar.  

Bij de ingang van De Kasteeltuinen stond een voorlichtingsstand van 

IVN. In de vijvers van het Lommerrijk konden de klaarstaande laarsjes 

aan, of de schoenen uit, om gewapend met een schepnet te speuren naar 

waterdiertjes. In de Oosterse Watertuin werd met netjes gevist naar alles 

wat leeft in en rond het water.  
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Bij de vlonder in de Rhododendron-tuin kregen de „professoren in spé‟ 

met diverse proefjes grip op waterkwaliteit en het leven van waterdieren.  

In de speeltuin werd genoten van een vlot tussen de Koi-karpers. Hier 

stond ook een uitgebreide levende expositie van in Nederland 

voorkomende waterdieren. 

Kinderen die overal geweest waren kregen na afloop bij de IVN stand een 

Slootjesexpert. 

Watertuin. Het kostte wat overleg om tot een aansprekende en praktische 

indeling te komen. Paraplu‟s en vlaggen blijven niet zo maar hangen als 

het waait en ook het naslagwerk waait graag weg. Met al dat water is dat 

niet handig. Gelukkig kregen we later op de dag uitstekend weer. 

Toen de bezoekers eenmaal begonnen te komen ging alles vanzelf. 

Iedereen, jong en oud, ging op de buik en door de knieën om te scheppen. 

Zelfs vanuit de rolstoel werd geschept. Zonder uitzondering gold dat 

kinderen, en soms ook ouderen, niet te stoppen waren. Hoogtepunt was 

een gezin met opa, oma, vader, moeder en 2 zonen die enkele uren aan het 

scheppen waren om een geel gerande watertor en een salamander te 

vangen. Opa en oma werden op een gegeven moment naar huis gestuurd 

om boodschappen te doen. Zo kon de rest doorscheppen. De dieren 

werden uiteindelijk gevangen en van alle kanten gefotografeerd. Toen ze 

uiteindelijk losgelaten moesten worden rolden de tranen over de wangen 

van de jongens. Ook vader werd emotioneel.  

Vaak heb ik het gevoel dat de interesse in de natuur tot een minimum is 

gedaald. Op deze dag had ik even het gevoel dat het best mee valt. Later 

realiseerde ik mij dat we wel met een select publiek te maken hadden. 

 

Thijs Maessen 
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ZOMERAVONDWANDELING BEEGDERHEIDE. 

 

Op donderdag 16 juli stond de avondwandeling naar de Beegderheide 

gepland. 

Als gids voor deze avond hadden we Jose Daniels-Creemers. 

Jose heeft in het kader van een gevolgde landschapsgidsencursus, in dit 

gebied een ommetje uitgezet. 

Tijdens deze wandeling, waaraan 16 personen deelnamen, werd er van 

alles verteld over o.a. het beheer, en het ontstaan van dit natuurgebied. 

 

Heide, bossen, vennen en de boomsculpturen dit zijn de onderwerpen die 

het gebied zo interessant maken. 

Het enthousiasme waarmee Jose de deelnemers wist te boeien zorgde voor 

een geslaagde wandeling. 

Als slot werd nog een even een bezoek gebracht aan de Lange Vlieter om 

zo de wandeling compleet te maken. 

Om 22.00 uur waren we weer terug bij het IVN lokaal waar onder het 

genot van een drankje nog even werd geëvalueerd. 

 

Peter Maessen    
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EVEN TERUGBLIKKEN. 

DAGWANDELING NAAR NATIONAAL PARK HOGE KEMPEN. 

 

Onze dagwandeling ging dit jaar eens niet naar Zuid-Limburg, De Eifel of 

de Ardennen maar naar een mooi natuurgebied in de Belgische Kempen.  

Met bijna 60 aanmeldingen hebben we zelfs een grotere bus moeten 

charteren. 

Deze wandeling werd voorbereid 

door Jos Joosten en Wim Maassen. 

We begonnen deze mooie wandeling 

in natuurcentrum De Lieteberg met 

koffie en vlaai om daarna via het 

dorp Zutendaal de natuur van 

Nationaalpark Hoge Kempen in te 

trekken.  

Leek het eerste gedeelte nog iets op de Heldense Bossen veranderde dit 

later sterk en werd het heuvelachtiger met hier en daar een mooi uitzicht 

over een glooiend dal. Bijzonder was het metershoge Mariabeeld, hoog op 

een heuvel. Het Nationaal Park is een zeer gevarieerd gebied met mooie 

loof- en dennenbossen, met jeneverbessen en diverse door grindafgraving 

ontstane groenblauwe meertjes. Kortom een prachtig gebied. Na 

terugkomst in de Lieteberg smaakte de Belgische biertjes ons bijzonder 

goed. De Lieteberg is een natuurcentrum met een uitgebreide selectie van 

insecten en vlinders, waaronder een vlindertuin. Ook is er een 2 km lang 

z.g. “blote-voetenpad”.  Een schitterend en spannend pad door water, 

modder, touwbruggen enz. Een vijftal mensen van onze groep hebben dit 

pad gelopen. 

 

Het was een mooie dag, met goed zonnig weer, gezellige mensen en een 

prachtige wandeling. Met dank aan Jos en Wim. 

Later in de bus werd Wim nog in het zonnetje gezet omdat dit zijn laatste 

door hem georganiseerde dagwandeling was. Wim heeft vanaf 2006 tien 

dagwandelingen voorbereid en georganiseerd. 

 

Math. Ghielen 
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De volgende personen werkten mee aan deze Kijk Op: 

 

Jan van Enckevort: tekst 

Math Ghielen: tekst 

Sytske Venstra: tekst 

Peter Maessen: tekst en foto‟s 

Wim Maassen: foto‟s 

Toos Wilms: tekst 

Thijs Maessen: tekst en foto's 

Ria, Annette, Trees en Til: tekst en foto's 

Rob van ‟t Padje: lay-out en foto‟s 

Leden IVN: kopiëren en nieten. 

Distributie: Jan v Enckevort, Jan Stevens, Mart Christiaens, Rob van ‟t 

Padje, Sytske Venstra, Trees  en Harrie Wilms 

 

 

 

 

 
 

 



Het IVN (instituut voor natuur, educatie & duurzaamheid) is een landelijke 

vereniging die in 1960 is opgericht. Het IVN laat je leren van de natuur en 

verrijkt daarmee je leven. Het laat je nadenken over je gedrag en motiveert tot 

milieubewust handelen, door middel van lezingen, excursies, wandelingen en 

natuuronderhoud. 

Het IVN bestaat uit een aantal plaatselijke afdelingen, die op hun eigen manier 

deze doelstelling nastreven. IVN Helden is in 1978 opgericht. 

 

Wilt u graag lid worden van het IVN Helden dan kunt u zich voor meer 

informatie en aanmelding wenden tot de ledenadministratie: 

Sytske Venstra. Hoekerstraat 9B, 5987 AN Egchel. Tel.077-3060791. 

Of via een van de andere bestuursleden. 

 

Abonnementen kunnen elk moment ingaan en worden automatisch voor de duur 

van een jaar verlengd. Bij aanmeldingen na 1 september van het lopend jaar 

worden de contributie en het abonnementsgeld gehalveerd. 

Opzegging schriftelijk, tenminste twee maanden voor het einde van het jaar bij 

de ledenadministratie. 

 

Het lidmaatschap IVN lid:  €  22,50 per jaar.  

Huisgenoot lid:           €  14,00 per jaar  

Een abonnement op de Natuurgids  €  16,00 per jaar.  

 

Het mee doen aan onze wandelingen, excursies, dia- of thema avonden is voor 

iedereen gratis. Wilt u toch iets geven dan kan dat op  

Banknummer: NL54 RABO 0141 9269 61 van IVN Helden. O.v.v. gift.  

 
“Kijk Op” is een uitgave van het IVN Helden. Dit blad verschijnt 3 keer per 

jaar in een oplage van 135 exemplaren. Kopij kunt u inleveren op E-mail of op 

papier bij de Redactie van de Kijk Op: rvtpadje@gmail.com 
Rob van ’t Padje. Sch. v.d. Voorststraat 2, 5981 EJ Panningen 

 

Datums “Kijk Op” 
 

Aanleveren kopij:  Verschijningsdatums: 

Voor 1 maart   begin april 

Voor 1 augustus  begin september 

Voor 25 november  voor kerstmis 

 

 

 

 

ADRESSEN BESTUUR EN WERKGROEPEN 
 

Voorzitter:       

Math Ghielen, Schoutenring 14, 5981 DS Panningen 

Tel: 077-3074939       06-10495465 

 

Secretaris en PR: 

Peter Maessen, Dorpstraat 89, 5993 AM Maasbree     
Tel: 077-4653761 ivnmaessen@home.nl  

  

Penningmeester en Ledenadministratie: 

Sytske Venstra, Hoekerstraat 9 B, 5987 AN Egchel 

Tel: 077-3060791 svenstra@hetnet.nl 

 

Bestuurslid: 

Wim Maassen, Koetsiersweg 8, 5988 CN Helden  

Tel. 06-10671276 wimmaassen@ziggo.nl  

 

Bestuurslid  en Vogelwerkgroep: 

Jan Stevens, St. Lambertusstraat 17, 5988 EE Helden 

Tel. 077-3076232 06-57676520   

 

Jeugdwerkgroep: 

Mart Christiaens. Scharenweg 39, 5981 BV Panningen 

Tel: 077-3073112 06-15320070 

 

Activiteitenwerkgroep:  

Vacature 

 

Landschapsonderhoud werkgroep: 

Henk van Loon.  Past. Knippenbergstraat 14, 5988 CV Helden.  

Tel: 077-3076874 

 

Flora- en Dassenwerkgroep: 

Toos Wilms. Zelen 38, 5981 PN Panningen.  

Tel: 077-3075111 

 

Webmasters: 

Rob van ’t Padje. Sch. v.d. Voorststraat 2, 5981 EJ Panningen 

Thijs Maessen. Past. Knippenbergstraat 48, 5988 CW Helden 

mailto:rvtpadje@gmail.com
mailto:ivnmaessen@home.nl
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