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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:
Huisgenoot lid:
Een abonnement op de Natuurgids

€ 22,50 per jaar.
€ 14,00 per jaar
€ 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:
Voor 1 maart
Voor 1 augustus
Voor 25 november

Verschijningsdatums:
begin april
begin september
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

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
2E HALFJAAR 2015

Datum
Do 16 april

Zo 3 mei

Za 6 juni

Zo 28 juni

Do 16 juli

Zo 19 juli

Za 28 aug
Zo 13 sep
Zo 4 okt
Do 15 okt
Za 24 okt
Do 12 nov
Do 17 dec
Zo 27 dec

Activiteit
Algemene jaarvergadering
Aanvang 20.00 u. IVN gebouw Helden
Math. Ghielen 06-10495465
Wandeling Deurnese Peel.
Vertrek 09:00 IVN gebouw
Coördinator: Wim Maassen 06-10671276
Dagwandeling
Gidsen: Jos Joosten en Wim Maassen
Coördinator: Math. Ghielen 06-10495465
Excursie met florawerkgroep
Vertrek 08:00 IVN gebouw
Coördinator: Wim Maassen 06-10671276
Avondwandeling Beegderheide
Vertrek 17:00 IVN gebouw
Coördinator: Wim Maassen 06-10671276
Natuurontbijt.
08.30 uur start wandeling daarna ontbijt
aanmelden verplicht. Eigen bijdrage.
Excursie groeve ’t Rooth
Opgave gewenst
Bezoek Jochumhof
(denk aan entree)
Paddenstoelenexcursie
Gids: Gerard Dings
Basiscursus paddenstoelen
Nacht van de Nacht
Leden voor Leden
Powerpoint, foto’s en dia’s
Lezing, film
Winterwandeling
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Blz.
4 en 5

26

21

12

26

VOORWOORD
Een nieuwe lente, een nieuw begin…..
De weerkundige lente is al weer enkele weken oud als deze KijkOp bij U
in de brievenbus gevallen is. Veel natuurliefhebbers kijken elk voorjaar
weer uit naar de eerste tekenen van weer een geweldig natuurjaar. Alleen
of met elkaar genieten van de eerste bloemen, de eerste vlinders, de vogels
en alle planten en dieren die ons weer doen verwonderen, genieten,
verbazen.
We vertellen elkaar wat we waargenomen hebben. Was het zien? ruiken?
voelen? proeven? horen?
Waarnemen, genieten, waarderen I.V.N-ers eigen.
Een geweldig natuurjaar. De I.V.N. activiteiten dragen daar steentjes aan
bij! Bouw mee!
De redactie
Jan van Enckevort

Kijk Op, april 2015
Jaargang 33, nummer 3
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UITNODIGING ALGEMENE
HELDEN
DONDERDAG 16 APRIL 2015

LEDENVERGADERING

IVN

Graag nodigt het bestuur jullie uit voor de Algemene Jaarvergadering van
onze afdeling op donderdag 16 april a.s.
Het blijven drukke jaren voor onze afdeling. Met name op onze actieve
leden wordt veelvuldig een beroep gedaan. Maar ook het spook van de
vergrijzing waart rond en hebben we dringend behoefte aan verjonging en
uitbreiding van ons actieve ledenbestand.
Op vele fronten hebben we ons weer ingezet voor natuur en
natuurbeleving tijdens onze vele wandelingen, excursies, lezingen,
vogeltellingen, flora-inventarisatie. Voor onze jeugd, voor scholen en
buurtverenigingen, voor de dassenburchten, vleermuizen, voor
landschapsonderhoud, de Kijk Op, Quick-scans, vergaderingen van het
gemeentelijk groenplatform en nog veel meer. Dit alles met en door en
vooral ook voor onze leden en vele andere bezoekers van onze
activiteiten.
Graag willen we met jullie dit afgelopen jaar evalueren en de toekomst
van onze vereniging bespreken. We hopen velen van jullie te mogen
ontmoeten. We beginnen om 20.00 uur in het IVN gebouw.
Met vriendelijke groet,
Math. Ghielen, voorzitter.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING IVN HELDEN
Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze
vereniging op donderdag 16 april 2015.
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw.
A G E N DA
1.
2.

Welkomstwoord door de voorzitter.
Huldiging jubilarissen.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening van de Algemene Ledenvergadering.
Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 3-04-2014.
Vaststellen jaarverslag 2014.
Vaststellen verslag Commissie van Onderzoek.
Vaststellen begroting en contributie 2015.
Verkiezing en benoeming Commissie van Onderzoek.
Verkiezing en benoeming bestuursleden.

Statutair aftredend zijn Jan Stevens en Math. Ghielen. Zij stellen zich
beiden herkiesbaar.
Eenieder die zich als kandidaat-bestuurslid beschikbaar wil stellen kan dit
tot aan de vergadering aan de secretaris kenbaar maken.
10. Verkiezing voorzitter.
11. Plannen 2015/2016.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.
Math. Ghielen,
Voorzitter.
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3 ZILVEREN JUBILARISSEN BIJ ONZE VERENIGING.
Elk jaar bij de jaarvergadering zetten we onze jubilarissen in het zonnetje.
Het is dan ook heel wat als je 25 jaar lid bent bij onze club. Dit jaar
hebben we er drie:
Mevr. Riet van de Heuvel. Zij is al jaren actief bij onze Vogelwerkgroep
en een trouw bezoeksters van onze(dag)wandelingen en andere
activiteiten.
Dhr. Jaap Kok. Al vele jaren actief binnen onze Vogelwerkgroep. Met
name in de jaarlijkse vogeltellingen.

Dhr. Albert Kersten. Minder actief binnen onze vereniging, maar hij vindt
ons werk in en voor de natuur erg belangrijk en draagt onze afdeling een
warm hart toe.
Op de jaarvergadering hebben jullie de gelegenheid hen te feliciteren met
hun jubileum
Math. Ghielen, voorzitter.
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 3 APRIL 2014
Aanwezig: Math. Ghielen, Sytske Venstra, Wim Maassen, Jan Stevens,
Jac Kerkhofs, Rob van ’t Padje, Math Lemmens, T. Gubbels, R. GubbelsNelissen, Peter Maessen (Grashoek), Bèr Aerts, W. Teeuwen, Dick
Hoyer, Harrie Wilms, Trees Wilms, Ton Wijnhoven, Riet van de Heuvel,
Frits Smedts, Jos Joosten, Mart Cristiaens, Toos Wilms
Afgemeld: May Hendricks en echtgenoot, Mw. Hanssen-Verstappen, mw.
Grolleman, Peter Maessen (secretaris), Jos Hunnekens, Jos en Riky van
Hal.
1.
Welkomstwoord door de voorzitter:
Math heet de aanwezigen van harte welkom op deze 36e
ledenvergadering. Hij vraagt de aanwezigen even stil te staan bij het
overlijden van de leden Jan List en Jo Lormans.
2.

Huldiging jubilarissen: mw. Hanssen-Verstappen en Dick
Hoyer zijn 25 jaar lid:
Mw. Hanssen-Verstappen heeft zich voor de vergadering afgemeld. Dick
Hoyer wordt door Math in het zonnetje gezet vanwege zijn actieve
lidmaatschap. Hij ontvangt het certificaat, een speld en een bos bloemen
van Math.
3.
Opening van de Algemene Ledenvergadering:
Math doet verslag over het afgelopen jaar. Math is ongeveer 35 jaar actief
als voorzitter. Het jaar is druk geweest. Er was een prettige samenwerking
met de gemeenteambtenaren Jan Vullings en Arno Linssen. De
activiteiten gaven voldoening. Rob van ’t Padje heeft de Kijk Op voor een
groot deel op zich genomen. Het bestuur bestaat nu uit 5 personen.
4.
Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 4 april 2013:
Naar aanleiding van een vraag van Mart Cristiaens meldt het bestuur dat
de Kijk Op niet vervangen wordt door een nieuwsbrief in de mailbox. Die
nieuwsbrieven worden als extra verzonden. In juli komt wel een papieren
nieuwsbrief uit i.p.v. de Kijk Op.
De notulen worden vastgesteld.
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5.
Vaststellen jaarverslag 2013:
Het verslag wordt goedgekeurd.
6.
Vaststellen verslag Commissie van Onderzoek:
De commissie, bestaande uit Rob van ’t Padje en Jac Kerkhofs, adviseert
de penningmeester decharge te verlenen en haar te bedanken voor het
goede werk. De vergadering neemt het advies over.
7.
Vaststellen financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014:
De vergadering krijgt uitleg over de financiële situatie van de vereniging.
In 2014 is er sprake van een tekort, dat wordt veroorzaakt doordat de
vereniging minder subsidie ontvangt van de gemeente, zoals elke
vereniging. Het jaarverslag 2013 en de begroting 2014 worden
vastgesteld.
7a. Vaststellen contributie 2015:
Het contributiebedrag moet binnen enkele jaren vast op 24 euro worden
gezet en er wordt 12 euro per lid afgedragen aan de landelijke vereniging.
Het betreft landelijke voorschriften. Voor onze vereniging zal de
contributie in de toekomst ook iets omhoog gaan naar 24 euro per lid. Dit
is een verhoging van 1,5 euro. In de jaarvergadering van 2015 zullen we
de contributieaanpassing op de agenda zetten en er besluiten over nemen.
De contributie over 2015 blijft op het huidige niveau gehandhaafd.
7b.
Verkiezing en benoeming Commissie van Onderzoek:
Toos Wilms wordt benoemd tot opvolger van Rob van ’t Padje. Jac
Kerkhofs blijft nog één jaar lid.
8.
Verkiezing en benoeming bestuursleden:
Wim Maassen wordt door de aanwezigen herkozen.
9.
Plannen 2014/2015:
Het natuurleerpad wordt ingericht en er verschijnen nieuwe reclame- /
voorlichtingsfolders.
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In september starten er een cursus Landschapsgids en in 2015 voor
Natuurgids. De aanmelding wordt medio april opengesteld. Er wordt voor
gewaakt dat alle afdelingen gelijkwaardig aantal deelnemers kunnen
afvaardigen.
Verder zijn er nog andere cursussen die door diverse instanties worden
georganiseerd. Per cursus kan het aanmeldadres verschillen. Soms wordt
er voor het volgen van een cursus een tegenprestatie verwacht.
10.

Rondvraag:
 Dassenwerkgroep: De batterijen voor de geleende webcam
zijn erg duur. Toos neemt dit op met de gemeente en vraagt
om nieuwe camera’s.
 Jeugdwerkgroep: Graag mondelinge reclame maken voor
deelname aan de jeugdwerkgroep. Het IVN kan nog maar
bij enkele basisscholen werven.
 Dagwandeling zal ergens tussen Vaals, Vijlen en
Sibbenaken zijn.
 De jeugd heeft een dagactiviteit naar Gaijapark
 Alle programma’s van de verenging samenvoegen in één
overzicht is handiger voor het betrekken van de jeugd bij de
activiteiten.

11. Sluiting:
Math sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng en
aanwezigheid.

Notulist: Toos Wilms
9

LEDENADMINISTRATIE

In 2014 hebben we 3 nieuwe leden erbij gekregen:
A.L. Wijnhoven uit Panningen, deze heeft ook weer opgezegd
J. Blokland uit Panningen
H.M.P. Peeters uit Kessel
En hebben opgezegd:
Gewoon lid:
Huisgenootlid:

4
1

Opgezegd Natuurgids: 1
Verhuisd:
2
25 jaar lid:
2
Op 1 januari 2015 beginnen we met:
95 leden
19 huisgenootleden
14 jeugdleden
50 leden ontvingen de Natuurgids
Van al deze leden zijn er 33 langer dan 25 jaar lid.
En 6 leden zijn al vanaf de oprichting lid, 36 jaar geleden.
Sytske Venstra
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IN MEMORIAM ARNOLD GEUX.
Arnold Geux droeg de natuur een warm hart toe. Hij was oprichter en
jarenlang voorzitter van de Stichting Bosbeheer in Helden. Vele Jaren was
hij lid van onze vereniging, samen met zijn vrouw Fia. Binnen onze
afdeling hield hij zich echter op de achtergrond, was niet echt actief maar
toch hebben we veel aan hem te danken. Hij trad op als adviseur als het
om financiële zaken ging. Gaf richtlijnen hoe wij onze administratie
moesten vormgeven en had altijd een luisterend oor en was
oplossingsgericht bij problemen. Arnold hiervoor onze hartelijke dank.
Net voor de jaarwisseling bereikte ons het droeve bericht dat hij was
overladen.
Op 6 januari 2015 hebben we afscheid van hem genomen. Arnold werd 92
jaar.

IN MEMORIAM JO HANSSEN-VERSTAPPEN.
Op 20 maart bereikte ons het bericht dat Jo Hanssen-Verstappen vrij
plotseling was overleden. Jo mochten we tot voor een aantal jaren geleden
verwelkomen op onze activiteiten. Haar beweegredenen lid te zijn van
onze afdeling waren echter meer van ondersteunende aard. Zij droeg de
natuur een warm hart toe en waardeerde onze natuuractiviteiten zeer. Het
vorig jaar was ze 25 jaar lid maar kon niet op onze jaarvergadering
aanwezig zijn. Toen wij het bericht van overlijden lazen wilden we haar
net uitnodigen de zilveren jubileumspeld dit jaar op onze jaarvergadering
in ontvangst te nemen.
Jo werd 80 jaar en op 25 maart hebben we afscheid van haar genomen.
Wij wensen beide families veel sterkte toe bij dit verlies.
Math. Ghielen
Voorzitter
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DONDERDAG 8 JANUARI: NIEUWJAARSBORREL.
Ja, ik weet dat het een cliché begint te worden, maar het was wéér heel
gezellig. Onze Nieuwjaarsborrel. Toch was er dit jaar iets heel bijzonders.
We mochten namelijk 35 leden verwelkomen. Een waar record. Meestal
komen er andere jaren tussen de 20 en 25 leden en hier zijn we ook heel
blij mee. Maar dit jaar was toch even heel anders en hier zijn we óók heel
blij mee.
Het was zoals vanouds
een
sfeervolle
en
gezellige avond waarin
er
veel
werd
teruggekeken,
gelachen en een hapje
en drankje genoten.
Kortom blijft deze
avond voor herhaling
vatbaar
BELANGRIJKE WIJZIGING JAARPROGRAMMA 28 JUNI.
In het jaarprogramma voor het eerste half jaar is een belangrijke wijziging
gekomen.
De excursie naar de Curfsgroeve kan geen doorgang vinden omdat Het
Limburgs Landschap de groeve nog niet openstelt voor publiek en deze
alleen te bezoeken is tijdens excursies van het Limburgs Landschap.
Daarom hebben we een ander onderwerp gezocht en wel een wandeling
door het Vlakbroek onder leiding van onze eigen plantenwerkgroep. Zij
zullen ons laten zien hoe mooi het Vlakbroek is en wat daar allemaal
groeit.
We vertrekken om 9 uur vanaf ons IVN gebouw naar de kerk in
Koningslust en gaan vandaar uit het Vlakbroek in.
Voor meer informatie Wim Maassen of bij de plantenwerkgroep.
Tel 06-10671276
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WINTERWANDELING.
Op zondag 28 december hield het IVN Helden haar jaarlijkse
winterwandeling, de laatste activiteit van 2014. Het had gesneeuwd dus
bood deze dag tijdens de wandeling prachtige plaatjes van moeder natuur.
Bomen versierd met aan de zuidoost zijde een laagje sneeuw, witte
weilanden met daarop verschillende zilverreigers, sporen in de sneeuw,
zelfs die van een wild zwijn werden waargenomen, en mooie
vergezichten.
17 Personen verzamelden zich op het vertrekpunt de Flierenhof in
Maasbree.
De route was als volgt:
Door het kleinschalige Asbroek werd overgestoken naar natuurgebied De
Winkel, vanuit hier werd de route vervolgd richting Schoorveld met het
daaraan grenzend bosgebied. Een route van ongeveer 5-6 km. Door het
aanwezige sneeuwdek was het een vrij pittige wandeling, ook de verharde
wegen die we tijdens de route liepen waren op sommige plaatsen best wel
glad. Ondanks het goed uitkijken konden sommige deelnemers niet
voorkomen dat de benen onderuitschoten en er een horizontale
ontmoeting met de sneeuwlaag ontstond.
Doch dit alles kon niet voorkomen dat het in het algemeen een leuke
wandeling was.
Na afloop konden de aanwezigen genieten van een door het IVN
aangeboden kop koffie en een kop heerlijke soep.
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DE KOP IS ERAF
GROENCURSUS IVN HELDEN IS GESTART.
Na jaren geen basisgroencursus te hebben georganiseerd. (De eerste was
in 1981) hebben we de sprong weer gewaagd. Onder bezielende leiding
van Thijs Maessen werd het cursusboek samengesteld en werden de
docenten bij elkaar gezocht. (Het heeft voordelen als leden met pensioen
gaan). We hebben gekozen voor zoveel mogelijk docenten uit onze eigen
vereniging. Bijna alle werkgroepen leveren hun bijdrage. Voor sommigen
zal dit een vuurdoop zijn en voor weer anderen misschien wel gesneden
koek. Maar met z’n allen zijn we zeer enthousiast. Samen hadden we
afgesproken de cursus door te laten gaan bij een minimum aantal van 5
deelnemers. Het werden er 16. Mensen van onze eigen afdeling maar ook
van de Steilrand en Baarlo/Maasbree. Zelfs iemand uit Velden, die deze
cursus van zijn kleinzoon cadeau kreeg.
De kop is eraf. De eerste twee lessen, landschapsvorming en
landschappen, gegeven door Peter Maessen (uit Grashoek) en Math
Ghielen zijn door de deelnemers enthousiast ontvangen. Math begon zijn
verhaal bij het ontstaan van de aarde en wandelde a.h.w. in een klein
halfuurtje door alle periodes van de aarde heen. Het ontstaan van de
continenten, de vorming van de Alpen en andere grote bergketens, de
ijstijden en het ontstaan van de peel.
Peter Maessen nam het toen over en ging in op ons huidige landschap, de
invloeden van de mens, de bossen en stuifduinen, de rivierdalen en ook
het ontstaan van ons cultuurlandschap. Via microscopen konden de
deelnemers de samenstelling van de verschillende grondsoorten zien, Tot
slot mochten de cursisten in groepjes weergeven wat volgens hen de
invloed van de mens op ons landschap is.
Tijdens de buitenles bezochten we een aantal landschappen en hun
bodemopbouw in de omgeving van het IVN gebouw. Allereerst de parken
behorende bij het oude Mariaklooster en het park van de notaris. (nu
golfbaan).
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Later natuurlijk de Koeberg, het stuifduinengebied van de Heldense
Bossen en via de bolle akkers van de Baarlose weg naar het Kwistbeekdal.
Overal werden middels grondboringen grondmonsters genomen en nader
besproken. Bijzonder is het hoe je vanaf de bosrand langzaam het
landschap ziet dalen naar het beekdal van Kwistbeek toe.

In het Kwistbeekdal konden we nog even kennis maken met de noeste
arbeid van onze landschapsonderhoudsgroep die hier 80 wilgen aan het
knotten waren. Op de terugweg mochten we nog genieten van een koppel
veldleeuweriken die al kwetterend hun weg omhoog zochten om daarna
als een steen steil omlaag te vallen. Aan de rand van de bebouwing van
het Akkerveld liet een bijna witte buizerd zich uitgebreid bewonderen.
Kortom twee mooie en interessante bijeenkomsten die door zowel de
cursisten als door de docenten enthousiast zijn ontvangen. We kijken uit
naar de volgende lessen.

Math. Ghielen
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JAARVERSLAG 2014
Even terugkijken dan maar, het jaar 2014 zit er weer op.
Weer een jaar IVN Helden, het 36ste dus.
Als bestuur van ons aller IVN kunnen we terugkijken op een succesvol
jaar.
Het ledenbestand bleef zo ongeveer gelijk en de deelnemers aan de
activiteiten uit het jaarprogramma kende een lichte stijging.
9 januari De nieuwjaarsborrel:
ca. 30 leden waren op deze avond aanwezig. Het gezellige omgebouwde
grote lokaal zag er weer prima uit.
Fijn is het te weten dat steeds meer leden op deze activiteit aanwezig zijn.
23 januari Powerpoint presentatie over de grote Peel:
15 personen konden genieten van deze mooie presentatie.
20 februari Filmavond kalkgraslanden in Nederland:
Een boeiende avond met veel informatie.
1 maart Natuurwerkdag:
Volop beweging in het Kwistbeekdal.
13 maart Workshop zoogdieren:
Een gezellige doe avond met zo’n 15 deelnemers.
3 april jaarvergadering:
28 personen waren hierbij aanwezig en werden weer volledig bijgepraat.
27 april voorjaarswandeling Mariapeel:
Aantal deelnemers ?
18 mei excursie wandeling Meerle Broek
Ondanks het wat mindere weer een mooie wandeling.
31 mei de dagwandeling:
Het Roetje busje was weer vol, het was weer genieten!
15 juni Wandeling Leudal/Busjop:
13 deelnemers, een mooie en afwisselende wandeling.
10 juli wandeling Schatberg:
De weergoden werkten niet mee, maar gauw naar huis.
31 augustus excursie Arcens Schuitwater:
11 deelnemers
21 september wandeling Boshuizerbergen:
Aantal deelnemers ?
5 oktober paddenstoelenwandeling:
16

Gerard had weer goed zijn best gedaan, veel geleerd.
25 oktober Nacht van de nacht:
25 deelnemers konden genieten van de wandeling in de duisternis en de
goed verzorgde picknick halverwege. Het nacht van de nacht uiltje als
aandenken was er weer bij.
20 november film en dia avond:
Een volle zaal, de deelnemers konden genieten van de mooie dia’s, tevens
een mooie terugblik op de dagwandelingen van de afgelopen 7 jaren.
Meest gehoorde geluiden op deze avond het oh ja en ah.
11 december workshop winterkenmerken bomen en struiken:
De ingehuurde bomenkenner Jan Mooren wist er een boeiende avond van
te maken.
26 december winterwandeling:
17 deelnemers trotseerden de sneeuw en kou, de koffie en soep na de
wandeling warmden ieder weer op
De jeugdwerkgroep met zo’n 15 jeugdige natuurliefhebbers/sters, was
onder leiding van de kaderleden weer actief, zowel binnen als buiten.
Het Kwistbeekdal is voor de jeugdleden een mooie plek om op de
zaterdagmorgen de energie kwijt te kunnen, bomen zagen, takken slepen
en natuurlijk op de tijd wat te drinken en natuurlijk vlaai.
De werkgroep Kijk Op was weer volop in de weer om de Kijk Op te
vullen met de nodige kopij, en wist er het afgelopen jaar weer een mooie
in kleur uitgevoerde ledenbinder van te maken.
De landschapswerkgroep was ook weer op diverse fronten actief, en dit
lekker alles buiten in de natuur, ook voor deze leden van de werkgroep is
het Kwistbeekdal een mooie locatie om zich uit te leven, en …….. de
natuur vaart er wel bij.
De Vogelwerkgroep vergaderde elke 6 weken en ontplooide tussendoor
diverse activiteiten als de weidevogel, wintertelling en de tussendoor
wandelingen.
Laat deze mensen maar schuiven.
Door Math en Wim werden er binnen de Gemeente Peel en Maas weer
diverse Quick Scans uitgevoerd.
Ook brachten de leerlingen en leiding van de basisschool uit Aarle Rixtel
voor de het derde jaar weer een bezoek aan het IVN Helden.
De aanwezige leden van ”ons” IVN leidden de aanwezigen rond in het
Dórper bos.
17

Het afgelopen jaar hebben verschillende leden van ons IVN diashows en
workshops gegeven buiten ons IVN.
Zo heeft Jan Duif een mooie vogeldia show gegeven in De Fabriek in
Maasbree. Wim Maassen was met een heel mooie natuur foto lezing te
gast in de dag opvang van de Zorggroep en de Fabriek in Maasbree.
Ook heeft Wim Maassen een workshop Insectenhotel bouwen gegeven op
de basisschool in Egchel. En we hebben voor de basisschool In de Pas in
Helden een boeiende buitenles verzorgd over onze bodem en het
landschap.
Dit alles ook weer op en om de Koeberg. Hierbij waren 7 IVN leden actief
en dat een hele dag lang.
Ook hebben een aantal leden samen met de jeugd en de natuurwerkgroep
ons mooie natuurleerpad en Insectenhotel aangelegd. Een prachtig stukje
werk en dat dit door de Heldense bevolking zeer wordt gewaardeerd horen
we bijna dagelijks.
Ook vanuit de gemeente was er veel waardering gezien de belangstelling
en de financiële bijdrage van het groenplatform.
Onze plantenwerkgroep en onze Dassenwerkgroep werken veelal in stilte
maar doen daarom niet minder nuttig werk vooral voor de Heldense
gemeenschap. Zo inventariseert de dassengroep 2x per jaar alle
dassenburchten in Helden .En doet de plantenwerkgroep ieder jaar weer
een aantal vaste gebieden monitoren op de stand van zaken aangaande de
voor- of achteruitgang van de Heldense Flora.
Als je zo het hele jaarverslag doorneemt is het bijna onmogelijk te
bevatten hoe wij dit allemaal voor elkaar krijgen en begrijpt men
misschien beter dat we staan te snakken naar aanvulling van actieve leden.
Alom het was weer een geweldig jaar.
Met dank aan allen die hieraan hebben meegeholpen.
Peter Maessen
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INZAMELEN LEGE CARTRIDGES EN MOBIELE TELEFOONS
NU OOK BIJ UW IVN HELDEN
Beste mensen,
Als groen vereniging heeft het IVN Helden contact opgenomen met Eeko
(voor meer info zie hieronder) inzake het inzamelen van oude/lege
cartridges en mobiele telefoons.
Het IVN Helden zal vanaf nu ook een inzamelpunt gaan worden, waarvan
de opbrengsten voor Stichting Aap zullen zijn. Hoe en wat dit inhoudt ziet
u hieronder.
Het inleveren van uw materialen kunt u doen in het IVN gebouw, hier zal
een box komen te staan waarin u uw spullen kwijt kunt.
Hebt u vrienden en/of kennissen die niet weten wat ze met hun oude lege
cartridges en mobiele telefoons moeten doen, vraag dan of u ze bij het
IVN mag inleveren.
Algemene informatie Eeko®
Eeko®, dat staat voor eekhoorn en ecologie, is een structureel
inzamelprogramma voor lege inkt- en tonercartridges en gebruikte
mobiele telefoons. Onder de slogan “Geef kleur aan het milieu” stimuleert
Eeko tot milieubewust handelen, specifiek door lege cartridges en
gebruikte mobieltjes in te zamelen. Deze komen dan niet terecht op de
afvalberg, maar worden gerecycled en krijgen zo een tweede leven.
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Eeko® is een geregistreerd Europees handelsmerk van Van Klaveren ccc
B.V.
Deze organisatie ondersteunt particulieren, (basis)scholen, bedrijven,
organisaties en instellingen door hen een deel van de milieuzorg uit
handen te nemen, en dat doen zij door de inzameling van lege cartridges
en gebruikte mobiele telefoons. Voor Van Klaveren ccc staan duurzaam
ondernemen en de zorg voor het milieu centraal. Het afgelopen jaar
hebben wij ruim 600 zeecontainers afval bespaard van de afvalberg!
Wat levert Eeko® op?
Het Eeko-inzamelprogramma is goed voor het milieu, het levert uw
organisatie financiële middelen op en besparing op de afvalkosten én uw
medewerkers of relaties worden zich meer bewust van onderwerpen als
recycling en het belang van bescherming van de natuurlijke hulpbronnen
van onze aarde.
Wat kan Eeko® voor uw bedrijf betekenen?
Eeko is een Facilitair programma op operationeel niveau, fondsenwervend
programma op marketing niveau en past binnen de aanpak duurzaam
ondernemen op corporate niveau. Wij bieden service en gemak:

− Gratis inzamelmateriaal voor het inzamelen van lege cartridges en
gebruikte mobiele telefoons;
− Aantrekkelijke vergoedingen voor de meeste types cartridges en
mobieltjes;
− Kosteloze afhaling vanaf 20 bruikbare stuks door onze transporteur;
− Afhaling op werkdagen voor 14.00 uur doorgegeven wordt doorgaans
binnen twee werkdagen bij u opgehaald;
− Overzichtelijke creditfactuur;
− Besparing op uw afvalkosten en goed voor het milieu;
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− Mogelijkheid tot donatie aan meerdere goede doelen, o.a. Stichting Aap,
Wereld Natuur Fonds, Hulphond Nederland, Stichting Opkikker,
Cliniclowns enz. Keting niveau en past binnen de aanpak duurzaam
ondernemen op corporate niveau.
Merkenoverzicht
U kunt alle merken en typen cartridges en mobiele telefoons bij Eeko
inleveren.
In verband met een mogelijke vergoeding zijn de volgende merken het
meest interessant:
Cartridges:
Hewlett Packard, Canon, Lexmark, Panasonic, Samsung, Dell, Brother.
Mobiele telefoons:
Apple, Blackberry, Ericsson/Sony, HP, HTC, Inmate, LG, MDA, Nokia,
Palm, Qteq, Sharp, Samsung, SPV/Orange, Toshiba, Vodafone en XDA.
Wilt u een uitgebreidere informatie hoe e.e.a. te werk gaat laat dit dan
even weten aan ondergetekende.
Peter Maessen
DAGWANDELING 2015
Het voorjaar komt er al aan en iedereen komt uit zijn winter slaap.
Zo ook de mensen die ieder jaar weer een mooie dagwandeling voor jullie
in elkaar knutselen.
Waar we dit jaar heen gaan is nog niet zeker, we hebben wel al enkele
ideeën maar er is nog niets definitief. Wat wel vaststaat is de datum dat
wordt dit jaar: Zaterdag 6 Juni. Ook kun je je nu alvast aanmelden bij
Math Ghielen. Wat de kosten betreft zal dat wel weer ongeveer in de orde
van vorige jaren liggen.
Jos Joosten en Wim Maassen zijn druk doende om geschikte locaties te
zoeken en te beoordelen. Afgaande op de ervaringen van andere jaren
kunnen we er zeker van zijn dat de heren weer een mooie tocht voor jullie
in petto hebben.
Het bestuur
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EVEN TERUGBLIKKEN
Zondag 8 februari: winterwandeling
Omdat Peter Maessen ziek was, nam Jan Stevens deze wandeling over en
hij bracht ons naar het Kessel-Eikerbroek. Vanaf het schuilhutje bij de
viersprong in het Kessel-Eikerbroek volgden we het pad naar de
Lanterdhoeve. Vanaf hier naar rechts tot aan het Neers kanaal, een koud
stukje door het open veld. Daarna langs dit kanaal tot aan en over de sluis
en hierna weer door het mooiste gedeelte van het Kessel-Eikerbroek. In
het kanaal de eerste tekenen van de aankomende lente. Hier en daar stond
de dotterbloem al in bloei. De wandeling voerde door dit mooie waterrijke
gebied. Helaas geen ontmoeting met een ree. Een fenomeen wat je hier
toch regelmatig kunt tegenkomen. Ook nog even langs het schitterende
berkven om daarna door mooie bossen weer terug te keren bij onze auto’s.
Een mooie wandeling. Jan bedankt. We waren met 13 wandelaars.
Zaterdag 7 maart: Doe-dag met onze jeugd in samenwerking met
onze landschapsonderhoudgroep.
Al veel jaren werken 2 keer per jaar onze jeugdleden samen met de leden
van onze onderhoudswerkgroep aan poelen in het Kwistbeekdal. Op deze
zaterdag werd de derde poel onder handen genomen. Na afloop mochten
we constateren dat het werk klaar was. Van een met veel bomen
dichtgegroeide kleine kikkerpoel naar een riante open plek met een grote
poel waar nu volop zon en licht bij kan. Klaar om in het voorjaar weer
veel kikkers, vissen en padden een mooi leefgebied te bieden. Een
resultaat waar we met veel plezier en hard aan gewerkt hebben.
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We hebben er zelfs een boomhut bij gebouwd. In de pauze was er
natuurlijk weer iets te drinken en iets lekkers. Ook het fruit vond gretige
aftrek. We hebben bij onze jeugdleden wel enkele kraaien want de
glinsterende verpakkingen van mars waren na afloop allemaal weg. Nou
ja, sommige jeugdleden hebben af en toe wel wat extra energie nodig. Na
afloop dankte Piet Zeegers van Staatsbosbeheer iedereen voor het
fantastische werk wat hier verricht was en kregen alle werkers een petje
van SBB
Wilgen
knotten
in
natuuronderhoudsgroep.

het

Kwistbeekdal

door

onze

In drie zaterdagochtenden hebben leden van deze werkgroep ruim 70
wilgen geknot langs “onze weikes“ in het Kwistbeekdal. Een hels karwei
maar wel met een perfect resultaat. Eens in de drie jaar worden de wilgen
geknot en wordt het hout versnipperd. Dit jaar hebben we gebruik
gemaakt van een soort steiger om op de juiste hoogte met een motorzaag
te kunnen zagen. Maar evengoed een zwaar karwei. Onze zagers hebben
overigens wel een opleiding en een certificaat om met een motorzaag te
mogen zagen.

Math Ghielen
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JAARVERSLAG VAN DE DASSENWERKGROEP 2014 / 2015
Dassenwerkgroep van het IVN Helden bestaat uit de volgende leden:
Wiel Teeuwen, Harrie Wilms en Toos Wilms
Eens per jaar bezoeken wij als dassenwerkgroep de dassen burchten.
Dat doen we in de winter. In deze periode zijn de burchten beter
toegankelijk en is de kans op verstoring het kleinst.
Dit jaar hebben we de inventarisatie extra nauwgezet gedaan omdat het
inventarisatieoverzicht van de gemeente in de loop der jaren onduidelijk is
geworden.
We kijken dan of de burchten nog bewoond zijn, hoeveel pijpen
(uitgangen) er zijn, poepputje, omgewoelde grond en of we sleepsporen
zien.
Alle burchten die bij ons bekend zijn worden op GPS vastgelegd en in
kaart gebracht.
Verstoringen zoals kapactiviteiten en hoogzitten die te dicht in de buurt
van de burcht komen melden we bij de gemeente. Die betrekt de groene
brigade bij de incidenten.
Soms komt het tot handhaving.
Door goede inventarisatie hopen we kapincidenten te voorkomen.
In ons werkgebied (Helden, Beringe, Egchel, Kessel en Kessel-Eik)
hebben we tot nu toe 37 burchten gevonden. De burchten in Grashoek en
Koningslust worden door onze werkgroep collega Frits Meijer
geïnventariseerd.
Het voorjaar en de zomer wordt gebruikt om met behulp van een
nachtcamera beelden te maken van de dassen en de eventuele jongen.
Dit zijn meestal nachtopnamen omdat de dassen zich overdag schuil
houden. Van één burcht zijn afgelopen voorjaar veel opnamen gemaakt.
Ook als er dode dassen gevonden worden wordt dit doorgegeven en
genoteerd bij de gemeente.
Dit jaar struinden we met plezier ongeveer 8 dagdelen door de natuur.
Twee keer per jaar vergaderen we met de andere dassen vrijwilligers van
Peel en Maas.
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Bij dit overleg dat gefaciliteerd wordt door de gemeente sluiten andere
instanties zoals Staatsbosbeheer en Dassenwerkgroep Limburg aan en
soms komen gastsprekers.
Dit jaar kwamen een medewerkster van Econsultancy over rotonde
Halfweg en een stagiaire van de Zoogdierenvereniging (waaronder Das en
Boom) over landelijke inventarisatie.
Bij rotonde Halfweg maakt de provincie veel voorzieningen om dieren te
beschermen tegen het verkeer en wordt vervangende huisvesting voor de
aanwezige dassen gemaakt.
De informatie die de dassenwerkgroep leden verzamelen wordt gebruikt
om te voorkomen dat de burchten verstoord worden bij
beheerwerkzaamheden in de natuur en om de veranderingen te monitoren
(bijvoorbeeld de windmolens).
Verder is de informatie zeer gewild bij andere instanties. Dat maakt het
soms lastig.
In de loop van 2015 zoeken we uit hoe we de gegevens (en daarmee de
dassen) veilig en zonder winstoogmerk, kunnen beheren.
Wiel, Harrie en Toos
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ZOMERAVONDWANDELING BEEGDERHEIDE.
Donderdagavond 16 juli gaan we wandelen op de Beegderheide en wel
aan de rechterzijde van de Napoleonsweg bij de parkeerplaats. Dit deel
van de Beegderheide is verrassend mooi met heel veel vennen en
vennetjes. Ook kunnen we er de Blauwvleugelsprinkhaan aantreffen,
evenals veel vlinders en libellen. De wandeling zal ongeveer 1½ tot 2 uur
duren en voert ons over mooie gras- en bospaden door bos en heide.
Kortom een prachtige omgeving voor een mooie avondwandeling dus
kom allemaal.
We vertrekken om 17
uur vanaf ons IVN
gebouw
of
om
17:15uur
vanaf
voornoemde
parkeerplaats.
Voor meer informatie
kunt u bellen met
Wim Maassen Tel 0610671276

WANDELING DEURNESE PEEL
Zondag 3 mei gaan we wandelen naar de Deurnese Peel.
Dit is het gebied aan de andere zijde van het Deurnes kanaal. Een gebied
dat relatief onbekend is en daarom onze extra aandacht verdiend. We
vertrekken om 9 uur vanaf ons IVN gebouw en zullen naar verwachting
tegen de middag weer terug zijn.
Voor meer informatie Wim Maassen 06-10671276

26

RABO CLUBKAS CAMPAGNE 2015
IVN Helden doet ook dit jaar weer mee. De Rabobank Peel en Maas geeft
verenigingen in hun werkgebied de kans extra geld te verdienen voor hun
verenigingsactiviteiten. Ze doet dit middels de Rabo Clubkas Campagne.
Het IVN Helden heeft hier in 2012, 2013 en 2014 ook aan meegedaan en
de actie heeft € 275,00, € 252,50 en € 486,68 voor onze vereniging
opgebracht.
Leden van de Rabobank kunnen hun stem uitbrengen op de deelnemende
verenigingen. Elke stem brengt een bedrag op. Dus hoe meer stemmen
hoe meer geld. Dus nu gaat de zelfwerkzaamheid van onze leden tellen.
Want het bestuur vraagt jullie zoveel mogelijk stemmen op het IVN uit te
brengen. Mobiliseer familie, buren, vrienden en bekenden om hun stem op
het IVN Helden uit te brengen. Let wel op dat ze hun stem uitbrengen
op het IVN Helden want de IVN afdelingen van Meijel en
Baarlo/Maasbree doen waarschijnlijk ook mee.
Let wel, alleen leden van Rabo Peel en Maas en Leudal mogen stemmen.
Als je wel een rekening hebt bij de Rabobank maar niet als lid bent
geregistreerd kun je helaas niet stemmen. Het Rabo-lidmaatschap is gratis
en geeft ook buiten bankzaken allerlei voordelen, je kunt je hiervoor nog
voor 1 april opgeven bij de bank. De leden van de Rabobank krijgen over
deze actie tijdig bericht van de bank. Heb je hierover nog vragen bel me
dan gerust.

Bestuur IVN Helden
Math.Ghielen (06-10495465)

27

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: tekst en foto’s
Toos Wilms: tekst
Jos Joosten: foto
Rob van ’t Padje: lay-out en foto’s
Leden IVN: kopiëren en nieten.
Distributie: Jan v Enckevort, Jan Stevens, Mart Christiaens en Sytske
Venstra
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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:
Huisgenoot lid:
Een abonnement op de Natuurgids

€ 22,50 per jaar.
€ 14,00 per jaar
€ 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:
Voor 1 maart
Voor 1 augustus
Voor 25 november

Verschijningsdatums:
begin april
begin september
voor kerstmis
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