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Activiteiten 

Jan-feb-mrt 2008 

 
Datum Activiteit Blz. 

Do  

10 jan 
Nieuwjaarstreffen 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939 

3 

Zo  

20 jan 
Vogelobservatietocht over de Maas 

Vertrek 8.00 uur vanaf het IVN gebouw of 

9.00 uur haven Wanssum 

Coördinator: Peter Maessen Tel. 077-4653761 

4-5 

Do  

7 feb 

Dia avond: Het land voor de bergen, tussen 

Berchtesgaden en Bodensee 

Inleider: Henk van Dijk 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator: Jan Jacobs Tel. 077-3077792 

5 

Do  

28 feb 

Film: "An inconvenient truth" van Al Gore 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939 

          en Nelis Verhoeven   Tel. 077-4678617 

7-8 

Zo    

9 mrt 
Excursie Meinweggebied 

Vertrek 8.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator: Wim Maassen Tel. 077-4661770 

9 

Do  

20 mrt 
Reisverslag van Patagonië 

Door Huub Roncken uit Helden 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939 

10 

Zo    

6 apr 
Voorjaarswandeling Schadijkse bossen 

Gids: Jan Teeuwen 

Vertrek 8.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator: Peter Maessen Tel. 077-4653761 

11 

 Totale Jaarprogramma 2008 12-14 
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VOORWOORD 
 

 

Allen een goed 2008! 

Veel mensen staan stil bij het begin van een nieuw jaar. Vele 

jaren liggen achter ons. We weten wat die jaren brachten. Het 

nieuwe jaar 2008 ligt voor ons. We hebben verwachtingen en 

wensen. We weten niet wat het ons allemaal brengen zal. 

 

Een voorspoedig 2008. Een jaar met vele positieve elementen 

die je doen genieten van het er mogen zijn. Het mogen en kun-

nen genieten van al wat ons dierbaar is. Het positieve in onze 

medemensen! Medemensen die steeds weer verrast worden 

door al het moois in onze woonomgeving. 

 

Een goed 2008.  

 
Foto PM       

De redactie 

      Jan van Enckevort 

Kijk Op, januari 2008 

Jaargang 26, nummer 2 
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NIEUWJAARSTREFFEN 
  

 

Begin januari van elk jaar staat doorgaans bol van uitnodigin-

gen voor nieuwjaarsrecepties, borrels enz. Het is immers een 

goed en traditioneel gebruik om iedereen aan het begin van het 

nieuwe jaar alle goeds toe te wensen voor het nieuwe jaar. Alle 

goeds in je persoonlijke leven, in je gezin, op je werk en na-

tuurlijk voor je gezondheid. Ook bij onze vereniging wensen 

wij elkaar alle goeds toe. Wij doen dat als we elkaar treffen 

tijdens wandelingen, lezingen of zomaar als we elkaar ergens 

tegenkomen. Doch we doen dat ook en vooral op ons eigen 

nieuwjaarstreffen. Hier ontmoeten we natuurmensen van onze 

eigen vereniging. We maken er steeds een bere gezellige avond 

van. We kleden het IVN-home gezellig en warm aan. We zor-

gen voor een drankje en een lekker hapje en kletsen bij 

over leuke ontmoetingen in de natuur, over het jaar dat achter 

ons ligt en wensen ons alle goeds voor het kersverse nieuwe 

jaar. Dit alles gebeurt natuurlijk in een gezellige en ongedwon-

gen sfeer. Graag nodigt het bestuur jullie uit dit nieuwe jaar 

gezamenlijk in te luiden en te proosten op alweer het 29ste jaar 

van onze vereniging. 

We heten jullie graag welkom op donderdag 10 januari vanaf 

20.00 u in het IVN gebouw.  

  

  

 BESTE LEDEN 

 

 

Begin november 2007 hebben alle leden een machtigingsfor-

mulier ontvangen voor het automatisch incasseren van de con-

tributie. De meeste leden hebben dat meteen ingevuld en ge-

zorgd dat het weer bij mij terug kwam. Daar wil ik iedereen 
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voor bedanken voor deze snelle medewerking. Maar….. er zijn 

op dit moment nog 30 leden waarvan ik niets heb gehoord of 

vernomen. Willen ze wel aan incasso meewerken? Of hebben 

ze het even aan de kant gelegd en zijn het vervolgens vergeten, 

of zijn ze het formulier kwijt, of hebben ze onoverkomelijke 

bezwaren tegen automatisch incasso, ik zou het graag willen 

weten.  

Mijn vraag is, vult u nog even dat formulier in en lever dat bij 

mij in. Mocht u niet met incasso akkoord gaan, maakt u dan in 

de eerste week van januari 2008 de contributie zelf over op 

bankrekening 14.19.26.961 t.n.v. IVN Helden onder ver-

melding van contributie 2008. Het over te maken bedrag kunt 

u vinden in de brief van begin november.  

Hebt u nog vragen of bent u de machtiging kwijt neem dan 

even contact op met mij, tel 077-3060791. Of per E-mail: 

Svenstra@hetnet.nl.  

Hartelijke dank van de penningmeester/ledenadm. 

 

 

      Sytske Venstra 

 

 

VOGELOBSERVATIETOCHT OVER DE MAAS 

 

 

Evenals andere jaren organiseren de leden van de Vogelwerk-

groep ook dit jaar weer de vogelobservatietocht over de Maas. 

Tijdens deze 2 uur durende boottocht met partyschip de Filea 

Mosae, kunt u samen met andere vogelaars vogels kijken op en 

op de oevers van de Maas. Ook dit jaar werken we samen met 

IVN Bakel/Milheeze, een zustervereniging die ook over de 

nodige vogelkenners beschikt. 

Vertrek om 9.00 uur vanaf de jachthaven achter de C-1000 te 

Wanssum. Gezamenlijk vertrekken vanaf het IVN gebouw 

mailto:Svenstra@hetnet.nl
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Kloosterstraat 12 te Helden om 8.00 uur. Om 12.00 uur zijn we 

weer terug in Wanssum. 

Deelnamekosten voor leden € 6.00 en voor niet-leden € 7.00. 

Voor opgave en of informatie kunt u terecht bij  

Peter Maessen tel 077-4653761 (na 18.00 uur)  

e-mail ivnmaessen@home.nl. Voor meer informatie zie de IVN 

Weblog op www.heldensnieuws.nl 

 

 

DIA AVOND: Het land voor de bergen, tussen Berchtesga-

den en Bodensee op donderdag 7 februari 2008 

  

 

Het zuiden van Beieren is met zijn bergen, prachtige dalen, 

meren, bossen, kastelen en kloosters het hoogst gelegen toeris-

tengebied van Duitsland. Dit bergland maakt deel uit van de 

noordelijke kalkalpen met de Zugspitze van 2963 m. als hoog-

ste punt. Tot de Beierse Alpen behoren de in het westen gele-

gen Allgauer Alpen met b.v. de Nebelhorn van 2224 m. en de 

Tannheimergruppe. De bosrijke Ammergauer Alpen bevinden 

zich in het oosten hiervan en in het zuiden, op de grens met 

Oostenrijk, het Karwendel- en Wettersteingebergte. Vervol-

gens de Chiemgauer Alpen met de Kampenwand en Hochgern. 

Tenslotte de Berchtesgadener Alpen met de Watsmann  (2714 

m.) en Hochkalter van 2608 m. 

Enkele bekende meren, die bezocht worden zijn o.a. de Am-

mersee, Starnbergersee en Kochelsee evenals het sprookjesach-

tige kasteel Neuschwanstein uit 1869 en klooster Ettal. 

Verder komen de typische folklore en gebruiken van de Beier-

se bevolking aan bod. Dit alles gecompleteerd met de hier 

voorkomende flora en fauna. 

 

  

Henk van Dijk. 

mailto:ivnmaessen@home.nl
http://www.heldensnieuws.nl/
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ONDERHOUD NATUUR IVN HELDEN 

 

 

Op 14 februari 2008 wordt er een info-avond gehouden samen 

met IKL, Staatsbosbeheer en gemeente Helden over onderhoud 

natuur. Aanvang is 19:30 uur in het IVN gebouw. 

Door de werkgroep Onderhoud Natuur zal iets verteld worden 

over de diverse projecten. Daarnaast zal IKL en Staatsbosbe-

heer iets vertellen over hoe de natuur te onderhouden en wat 

deze twee instellingen doen in de regio Helden 

Ook de gemeente wordt uitgenodigd op deze avond en zal iets 

vertellen over het beleid natuur in gemeente Helden. 

De werkgroep Onderhoud Natuur organiseert deze avond met 

het doel de leden en alle geïnteresseerden te laten zien en weten 

dat onderhoud in de natuur belangrijk is voor het voortbestaan 

van de natuur in Helden en voor de toekomst van ons allen.  

 
Foto JJ 

 

      Henk van loon 
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AN INCONVENIENT TRUTH VAN AL GORE 
  

 

Donderdag 28 februari. 

Aanvang 20.00 uur 
  

Klimaatveranderingen zijn en zullen het leven op onze planeet 

ernstig gaan beïnvloeden. Als ik dit schrijf vindt er op Bali een 

internationale conferentie plaats hoe de gevolgen van deze ver-

anderingen voorkomen of beheersbaar kunnen worden. We 

stoten met z'n allen op onze aarde te veel CO2 uit waardoor 

onze aarde extra, en teveel,  opwarmt. CO2 die we met z'n allen 

produceren. Met onze auto's, olie of gasgestookte energiecen-

trales, fabrieken, onze koeien, onze open haarden enz. 

De gevolgen van deze 

opwarming kunnen 

desastreus zijn. Smel-

tende ijskappen op de 

Noord- en Zuidpool 

verhogen de zeespiegel 

met als gevolg dat vele 

kustlanden een veel 

groter overstromings-

gevaar lopen. Wij in 

Nederland zullen dat 

met veel geld wel weer 

technisch kunnen op-

lossen, maar hoe moet dat dan in Bangladesh of in Indonesië.  

Europa, de VS, China of India hebben enorme behoefte aan 

energie. Energie voor hun fabrieken, auto's, vliegtuigen enz. 

Energie die vooral door fossiele brandstoffen zoals olie, kolen 

of gas opgewekt wordt. En juist deze brandstoffen stoten 

enorme hoeveelheden CO2 uit. 
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Oud visie president van de VS, Al Gore, waarschuwt de wereld 

voor de gevolgen van deze uitstoot van enorme hoeveelheden 

CO2. Op Bali worstelen regeringsleiders met deze gevolgen.  

Beperking van CO2 uitstoot belemmert vooralsnog economi-

sche ontwikkeling. Vooral de VS ligt nog dwars. China en In-

dia zien langzamerhand de noodzaak om vermindering van 

CO2 uitstoot in. 

Al Gore schetst in deze documentaire van het jaar een indrin-

gend toekomstbeeld van onze planeet en daarmee ook van onze 

beschaving. Het is een documentaire die je wakker schudt en 

die iedereen gezien moet hebben. Gore maakt korte metten met 

alle mythes en misvattingen over de opwarming van de aarde 

om te benadrukken dat dit wel degelijk een acuut gevaar vormt. 

Met An Inconvenient Truth dringt Gore er op aan dat wij nu 

moeten handelen als we het tij willen keren. Wij kunnen alle-

maal veranderingen doorvoeren in onze levensstijl en op die 

manier bijdragen aan de oplossing.  

Op donderdag 28 februari, 

aanvang willen wij jullie de 

film "An inconvenient 

truth" van Al Gore laten 

zien. Daarna willen we 

graag met jullie in discussie 

gaan wat we hier zelf van 

vinden en hoe we er zelf, 

ook thuis of in Helden, wat 

aan kunnen doen. Vrij ver-

taald is de titel van deze 

film, "Een waarheid die we 

liever niet willen inzien"  

 

 

      Math Ghielen  
 

 



9 

NATIONAAL PARK DE MEINWEG 

 

 

Zestienhonderd hectare heide en bossen met geheimzinnige 

vennen en kristalheldere beekjes vind je in dit gebied. Ook 

herbergt dit gebied opvallend veel bijzondere bewoners, zoals 

adders en gladde slangen rond de vennen en wilde zwijnen en 

reeën in en langs de bossen. Meer dan honderd verschillende 

vogels waaronder de havik vliegen er rond. Ook veel vlinders 

en amfibieën kun je er aantreffen. En wat dacht u van de vele 

soorten bloemen en planten die men hier aantreft. De Meinweg 

heeft in 1995 de status van Nationaal Park gekregen. Waardoor 

het nu een beschermd Natuurgebied is. Dit is van groot belang 

voor de aanwezige flora en fauna in dit gebied. Ook de grote 

hoogte verschillen in dit gebied zijn uniek, en vormen met zijn 

terrassen een wezenlijke bijdrage aan haar charme. Een bezoek 

aan dit park mag dan ook niet ontbreken in het jaarprogramma 

van het IVN. Daarom hebben we op zondag 9 maart een voor-

jaarswandeling gepland naar dit unieke gebied. Dit is echt een 

aanrader. Voor meer info bel Wim Maassen 077-4661770 

 

 

      Wim Maassen 
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REISVERSLAG PATAGONIË 
  

 

Donderdag 20 maart 

Aanvang 20.00 uur 

  

Patagonië is het zuidelijke puntje van Argentinië en Chili. 

Huub Roncken en zijn vrouw bezochten dit gebied en maakten 

hiervan een diareisverslag. Het is vooral een reisverslag van 

landschappelijke hoogtepunten waarin daarnaast natuur en cul-

tuur een belangrijke rol spelen. Zij bezochten het Nationaal 

Park Torres del Paine, volgens velen het mooiste Nationaal 

Park ter wereld. In dit woeste park vind je majestueuze bergen, 

gletsjers en regenwouden. Het park is genoemd naar 3 rotsfor-

maties die als torens ( Torres ) boven dat berglandschap uittor-

nen. We bezoeken ook het Nationaal Park Los Glacia-

res waarin de wereldberoemde Peritco Moreno gletsjer ligt. 

Deze gletsjer is een van de 48 gletsjers die worden gevoed door 

het Zuid Patagonisch IJsveld, ’s werelds grootste zoetwaterre-

servaat. De gletsjer eindigt in een fjord en is aan de voet 60 

meter dik en 5 kilometer breed en groeit nog dagelijks. Van dit 

magistrale landschap laat Huub ons zijn indrukken zien. In zijn 

beelden wandelen we door dit landschap, ontmoeten er pingu-

ïns en alles wat dit uiterste puntje van Zuid Amerika te bieden 

heeft. 

 

 

    

  Math Ghielen 
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VOORJAARSWANDELING SCHADIJKSE BOSSEN  

 
 

Onder leiding van dhr Jan Theeuwen zal het IVN Helden een 

bezoek brengen aan het natuurgebied de Schadijkse bossen in 

de gemeente Horst aan de Maas. Dit uitgebreide bosgebied 

kenmerkt zich door de variatie van hogere zandgronden met 

dennenbossen, lager gelegen open vlakten en enkele kleine 

weilanden. Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer, die 

hier ook voor het nodige onderhoud zorgt. 

De wandeling zal ongeveer 2 uur duren. 

Datum en vertrek: Zondag 6 april. Om 8.00 uur vanaf het IVN 

gebouw, Kloosterstraat 12 te Helden 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij ondergetekende. 
 

 

      Peter Maessen 
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Jaarprogramma 2008   

 IVN Helden  deel 1 

datum activiteit 

Do 10 jan Nieuwjaarstreffen 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939 

Zo 20 jan Vogelobservatietocht over de Maas 

Vertrek 8.00 uur vanaf het IVN gebouw of 

9.00 uur haven Wanssum 

Coördinator: Peter Maessen Tel. 077-4653761 

Do  7 feb Dia avond: Het land voor de bergen, tussen 

Berchtesgaden en Bodensee 

Inleider: Henk van Dijk 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator: Jan Jacobs Tel. 077-3077792 

Do 28 feb Film: "An inconvenient truth" van Al Gore  

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939 

           en Nelis Verhoeven  Tel. 077-4678617 

Zo   9 mrt Excursie Meinweggebied 

Vertrek 8.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator: Wim Maassen Tel. 077-4661770 

Do 20 mrt Reisverslag van Patagonië 

Door Huub Roncken uit Helden 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939 

Zo   6 apr Voorjaarswandeling Schadijkse bossen 

Gids: Jan Teeuwen 

Vertrek 8.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator: Peter Maessen Tel. 077-4653761 

Do 17 apr Jaarvergadering 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939 
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Jaarprogramma 2008   

 IVN Helden  deel 2 

Do 24 apr Dialezing libelles  

Als voorbode cursus libellen in mei/juni.  

Inleider Jan Kersten 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator: Peter Maessen Tel. 077-4653761 

Zo 18 mei Wandeling in het Brabantse land 

Gids: Nelis Verhoeven 

Vertrek 8.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939 

            en Nelis Verhoeven Tel. 077-4678617 

Za   7 juni Dagwandeling 

Vertrek 7.30 uur vanaf Wilhelminaplein / ge-

meentehuis te Panningen 

Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939 

                      en Jan Jacobs Tel. 077-3077792 

Zo 29 juni Fietstocht. Vogelwerkgroep 

Vertrek vanaf 8.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator: Peter Maessen Tel. 077-4653761 

Do   3 juli Zomeravondwandeling Helenaveen 

Gids: Wim Maassen 

Vertrek 19.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator: Wim Maassen Tel. 077-4661770 

Zo 24 aug Natuurwandeling Zwartwater / Ravenvennen 

Gids van Limburgs landschap 

Vertrek 9.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator: Huub Hegelsom Tel.077-4652025 

Nog nader 

bepalen 

Groene maand activiteit september 

Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939 

Zo 28 sep Fietstocht nectarkroegen 

Organisatie Baarlo/Helden 

Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939 



14 

Jaarprogramma 2008   

 IVN Helden  deel 3 

 

Zo   5 okt Paddenstoelenwandeling 

Gids: Gerard Dings 

Vertrek 9.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator: Jan Jacobs Tel. 077-3077792 

Za 25 okt Nacht van de nacht 

Vertrek 21.45 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator: Peter Maessen Tel. 077-4653761 

Za   1 nov Natuurwerkdag door natuurwerkgroep 

Vertrek 8.45 uur vanaf het IVN gebouw of 9.00 

uur bij het Kwistbeekdal 

Coördinator: Jan Jacobs Tel. 077-3077792 

Do 27 nov Dialezing Orchideeën 

Inleider Evert Prast 

Aanvang 20 uur in het IVN gebouw  

Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939 

Do 11 dec Diaserie watervogels van de Maas en de grindga-

ten door Henk van Dijk 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator: Jan Jacobs Tel. 077-3077792 

Zo 28 dec Winterwandeling 

Organisator: IVN Baarlo 

Vertrek 13.30 uur vanaf IVN gebouw Helden 

Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939 

 

 
Het IVN gebouw kunt u vinden aan de Kloosterstraat 12 te Helden 

Route: Bij de rotonde bij hotel Antiek richting Kessel. 

Na ongeveer 200 m. bij de bocht links af, schuin de Kloosterstraat in. 

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

Parkeerplaatsen ruim aanwezig. 
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VOOR DE JEUGD 

 

 

Het is al weer 2008. 

Een nieuw jaar is begonnen. We wensen elkaar een goed 2008. 

Met vuurwerk begroeten veel mensen dat nieuwe jaar.  

Ook het kerstfeest ligt al weer achter ons. De boom die daar bij 

hoort is bij veel mensen al weer opgeruimd. Vaak wordt die 

versnipperd. Al die stukjes zijn dan weer voedsel in de natuur.  

De feestmaand december is voorbij. Januari en februari zijn de 

wintermaanden. Hopelijk krijgen we weer een echte winter. 

Sneeuw en natuurijs horen daar ook bij. Sneeuwballen gooien, 

sneeuwpoppen maken, een iglo bouwen? We wachten af wat 

de winter ons brengt. De dieren in de natuur hebben zich ook 

voorbereid op de winter. De egel heeft zich in de herfst lekker 

dik gegeten en slaapt de hele winter. Andere dieren hebben 

plekjes gemaakt waar ze eten bij elkaar hebben gelegd. Vogels 

die hier te weinig voedsel vinden zijn naar andere landen ge-

vlogen. Zo weet je zelf denk ik ook nog veel voorbeelden. 

Waar zijn de vlinders, de kikkers, de wespen, de hagedissen? 

Leuk om eens uit te zoeken! Wij mensen doen warme kleding 

aan en genieten van een gezonde vrieskou! 

Heel veel winterplezier 

 

 

      Jan van Enckevort 
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EVEN TERUGBLIKKEN 
  

zondag 21 oktober; Wandeling Brachterwald in Brüggen. 
  

Een prachtige zondagmorgen, een leuk gezelschap en natuur op 

een bijzonder stukje natuur. Onze wandeling startte vanaf 

grensovergang "de witte steen" in Reuver. We werden ontvan-

gen door een boswachter van dit natuurgebied. De wandeling 

voerde over de voormalige munitieopslag van het Britse Le-

ger. De 18 km lange afrastering was tot 1996 hermetisch afge-

sloten. De omheining is blijven staan en weert nu ongewenst 

gemotoriseerd verkeer. Binnen deze omheining ontwikkelde op 

deze extreem voedselarme en droge zandgebieden in de laatste 

decennia een heidelandschap met uiterst zeldzame en bedreigde 

planten en dieren. Er komen o.a rode dopheide, grote wolfs-

klauw en stekelbrem voor. De boomleeuwerik, de roodborstta-

puit en de nachtzwaluw broeden in de open heidevegetaties en 

ook de zandhagedis, de heikikker en de veldkrekel vinden hier 

een ideaal leefgebied. Op onze wandeling kwamen we oog in 

oog te staan met kleine kuddes damherten en sommigen van 

ons zagen zelfs een wit damhert. We zagen o.a ook de sporen 

van wilde zwijnen. De munitieactiviteiten op dit terrein zijn 

afgebouwd al zien we hier en daar nog enkele gebouwen, een 

overlaadstation voor munitie maar verder worden de meeste 

asfaltwegen eruit gehaald en wordt het hele gebied teruggege-

ven aan de natuur. In het gebied lopen diverse wandel- en fiets-

routes. Vanaf de ingang bij de witte steen zijn deze routes in 

een box verkrijgbaar. We genoten met een kleine 20 belang-

stellende van deze mooie ochtend. 

  

zaterdag 29 october; Wandeling nacht voor de nacht.  

 
Op zaterdag 27 oktober vond voor de derde maal de landelijke 

nacht van de nacht plaats. 
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Een samenwerking tussen de Stichting Milieu Federatie en 

diverse andere natuurorganisatie’s. 

Doel van deze activiteit is het energieverbruik en dus ook de 

daarmee gepaard gaande CO2 uitstoot te verminderen. Tevens 

had deze activiteit tot doel mensen bewust te maken van onno-

dige verlichting en bekend te maken met energiebewust ver-

lichten. Veel meer informatie kunt u vinden op de site 

www.nachtvandenacht.nl 

Aan de wandeling op deze avond van 22.00 tot 24.00 uur na-

men 29 personen deel. De sfeer onderweg en het weer waren 

perfect. Ook volgend jaar zal het IVN Helden zeker weer mee-

doen aan deze activiteit. 

 

 

Peter Maessen   

 

  

zaterdag 3 november; Nationale Natuurwerkdag in Kwist-

beekdal door Jeugd en Leden van onze Onderhoudswerk-

groep. 

  
Het IVN Helden neemt altijd deel aan de jaarlijkse Nationale 

Natuurwerkdag. In vorige jaren werd op deze dag meestal ook 

de MADD dag  ( Make A Difference Day )  gehouden. Een dag 

dat iedereen zich eenmaal kan inzetten voor een vereniging of 

een goed doel. De gemeente Helden heeft dit jaar hier niet aan 

mee gedaan omdat er in voorgaande jaren te weinig belangstel-

ling voor was. Jammer, misschien weer in 2010, dan doen er 

mogelijk in ieder geval weer raadsleden mee want dan zijn er, 

waarschijnlijk, raadsverkiezingen. Maar goed, onze jeugdleden 

hebben zich, samen met de leden van onze Onderhoudswerk-

groep weer helemaal gegeven bij het vrijmaken van bomen en 

struiken van de zuid-oost oever van twee poelen in het Kwist-

http://www.nachtvandenacht.nl/
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beekdal. Gewapend met zagen en takkenscharen zijn de bomen 

en struiken te lijf gegaan. Het resultaat mocht er zijn. 

 
Van een poel is een strook van 10 meter helemaal vrijgemaakt 

en van de tweede poel is het aanwerk gemaakt. Het vrijmaken 

van de zuid-oost oever is erg belangrijk. In het voorjaar kan zo 

het zonlicht het water al vroeg bereiken en verwarmen waar-

door de waterdieren in de poel zich goed kunnen ontwikkelen. 

Het is zwaar werk, de bomen en struiken hebben vaak al een 

doorsnee van meer dan 10 cm. Ze moeten zo laag mogelijk 

afgezaagd worden en daarna in wallen opgeslagen worden. 

Deze wallen zijn op hun beurt dan weer ideale fourageer- en 

vluchtplaatsen voor vogels, muizen, egels enz. Even verderop 

in het Kwistbeekdal zijn door andere leden van de onder-

houdswerkgroep sloten geveegd. Op onze uitnodiging aan alle 

Heldenaren in het kader van de Nationale Natuurwerkdag ons 

hierbij te komen helpen heeft alleen wethouder Raf Janssen 

gereageerd. Hij heeft ons deze morgen geholpen en is later ook 

naar de jeugdleden gegaan om hun werk te bekijken. In een 

kort woordje zei hij dat hij trots was op deze jongens en meis-

jes omdat ze zich op deze manier hebben ingezet voor de na-
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tuur. Onder het genot van koffie en chocomel en iets lekkers 

werd deze succesvolle werkdag omstreeks 12.00 uur afgeslo-

ten.    
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donderdag 15 november; Lezing Zuid Spanje door Frans 

Hoefnagels 
  

Frans Hoefnagels van het IVN Asten/Someren liet ons kennis-

maken met de natuur van Zuid Spanje en met name Andalusië. 

Een landschap en natuur die zo duidelijk anders is dan hier. We 

zagen beelden van de Sierra Nevada, het Alhambra in Granada 

en de bijzondere flora en fauna. Kortom een indrukwekkende 

reis door Zuid Spanje. Frans had gezorgd voor een prima over-

zicht op papier van alle planten en andere bijzonderheden van 

deze reis zodat de 25 belangstellenden zonodig thuis nog de 

planten kunnen opzoeken. 

  

donderdag 13 december; Lezing bloembouw en bestuiving 

door Frans Hoefnagels. 
  

Ook deze avond was Frans Hoefnagels weer van de partij. Op 

een, in ieder geval voor mij, zeer interessante manier liet hij 

ons middels 100 dia's met  de wondere wereld van de bloem-

bouw en vooral de bestuiving kennis maken. Zeer fascinerend 

hoe dit werkt. We maakten kennis met windbestuivers, bestui-

ving door vleermuizen, vogels, bijen, torretjes enz. We leerden 

dat planten een mechanisme in zich hebben dat ze, bij windbe-

stuiving, zich niet zelf kunnen bestuiven en anderen weer juist 

wel. Al moet ik eerlijk zijn dat begrippen als eenhuizig, twee-

slachtig enz. me nog duizelen en een soort acabadabra voor me 

zijn. Persoonlijk vond ik deze lezing in ieder geval ontzettend 

interessant. Jammer dat we maar met z'n achten waren. Ook nu 

had Frans weer gezorgd voor een overzichtelijke lijst met alle 

plantennamen 

  

  

Math. Ghielen. 
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WORLD BIRD WATCH 2007  

 

 

6 Oktober was het dan weer zover. Voor de 3
e
 maal namen 

leden van de Vogelwerkgroep deel aan de Europese vogeltel-

ling 2007. De coördinatie was dit jaar in handen van de Vogel-

bescherming in Zwitserland. Van hieruit werden alle telgege-

vens, die werden aangereikt via de Europese Vogelbescher-

mingorganisatie’s, verzameld. 

Door de leden van de Vogelwerkgroep van het IVN Helden 

werd geteld in het Kwistbeekdal. De spontaan aangeboden 

werkkeet van aannemersbedrijf Hay Dorssers werd wel ge-

bruikt maar was vanwege het schitterende herfstweer niet echt 

nodig. Geteld werd van 8.30 uur tot 13.00 uur. 

Meer informatie over deze activiteit kunt u vinden op 

www.vogelbescherming.nl. 

Wat werd er in het Kwistbeekdal zoal geteld: 

Kauw 216, spreeuw 309, houtduif 215, holenduif 116, vink 74, 

buizerd 26, kneu 29, buizerd 26, kokmeeuw 26, kievit 35 en 

verder o.a. putters, blauwe reigers, merels, koolmezen, toren-

valken, piepers, witte kwikstaarten, zanglijsters enz. enz. 

Een korte impressie van deze morgen: 

 

http://www.vogelbescherming.nl/
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foto PM 

 



23 

MIJN GEDICHT 

 

HERFST 

 

Ik zie de kleuren in het bos. 

Ik zie de bladeren op het mos 

Langzaam laat de zomer zijn greep op de natuur los. 

Het is herfst in het bos. 

 

 

WINTER 

    

Je ziet de sneeuw bedekt het mos. 

De bomen hebben geen bladeren meer. 

De dieren hebben hun wintervacht weer. 

Het is winter in het bos. 

 

 

LENTE 

 

De knoppen lopen langzaam uit. 

Het bos kleurt al voorzichtig groen. 

De dieren komen uit hun hol. 

Ze hebben het voorjaar in hun bol. 

 

 

ZOMER 

 

De bomen staan in volle bloei. 

De dieren lopen in hun zomertooi. 

De vogels fluiten hun mooiste lied. 

Je hoort ze wel maar ziet ze niet 

Het is zomer in het bos. 

       W. M 
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Foto JJ. Gerda wijst de mensen op een heeeeel klein 

paddestoeltje 
 

 

 

Samenstelling en vormgeving: S. Venstra 

Vormgeving omslag: N. Verhoeven 

Vouwen en nieten:  M. Verkoelen 

   S. Venstra 

   J. v. Enckevort 

Drukwerk:  Verhoeven-Smeets Groep 

 

 

 

De volgende Kijk Op verschijnt 1 april 2008. Kopij hiervoor 

kunt u vóór 1 maart inleveren bij Sytske Venstra.  

Svenstra@hetnet.nl 
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Activiteiten 

April-mei-juni 2008 

 
Datum Activiteit Blz. 

Zo 

6 apr 

Voorjaarswandeling Schadijkse bossen 

Gids: Jan Teeuwen 

Vertrek 8.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator: Peter Maessen Tel. 077-4653761 

 

Do 

17 apr 

Jaarvergadering 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939 

3-9 

Zo 

18 mei 

Wandeling in het Brabantse land 

Gids: Nelis Verhoeven 

Vertrek 8.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939 

            en Nelis Verhoeven Tel. 077-4678617 

 

mei Libellencursus 10 

Za 

7 juni 

Dagwandeling 

Vertrek 7.30 uur vanaf Wilhelminaplein  

Inlichtingen: Math Ghielen Tel. 06-10495465 

                     Wim Maassen,       077-4661770 

11 

Zo 

29 juni 

Fietstocht. Vogelwerkgroep  

Vertrek vanaf 8.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator: Peter Maessen Tel. 077-4653761 

 

Do 

3 juli 

Zomeravondwandeling Helenaveen 

Gids: Wim Maassen 

Vertrek 19.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator: Wim Maassen Tel. 077-4661770 

 

 

 
Het IVN gebouw kunt u vinden aan de Kloosterstraat 12 te Helden 

Route: Bij de rotonde bij hotel Antiek richting Kessel. 

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

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

Parkeerplaatsen ruim aanwezig. 
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BESTE LEZERESSEN EN LEZERS 

 

 

Kijk….op… 

Buiten, in het voorjaarszonnetje, genietend van artikeltjes, ver-

slagjes en vooraankondigingen. Heerlijk. 

Het voorjaar komt er aan. In al zijn hoedanigheden doet de 

natuur ons weer genieten van wat zij ons te bieden heeft. De 

mensen trekken er weer op uit. De terrasjes puilen uit. Fijn om 

weer buiten te kunnen zijn in een koesterend zonnetje. 

Fijn ook dat steeds meer mensen belangstelling hebben voor 

groene activiteiten. Genieten van en bezig zijn in en met de 

natuur. 

IVN… kijk op…. 

 

 

    

 De redactie 

 Jan van Enckevort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk Op, april 2008 

Jaargang 26, nummer 3 

 



3 

ALGEMENE LEDENVERGADERING IVN HELDEN 

 

 

Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

van onze vereniging op donderdag 17 april 2008. 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw. 

 

A G E N DA 

1. Welkomstwoord door de voorzitter. 

2. Huldiging van onze zilveren jubilarissen. 

 Ger Derks 

 M Hanraets 

 Gerda van der Schoor 

 Sytske Venstra 

3. Opening van de Algemene Ledenvergadering. 

4. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 22-03-2007. 

5. Vaststellen jaarverslag 2007 

6. Vaststellen verslag Commissie van Onderzoek. 

7. Vaststellen begroting 2007 

8. Verkiezing en benoeming Commissie van Onderzoek. 

9. Vaststellen contributie en contributieopbouw in de toe 

komst. 

10.     Verkiezing en benoeming bestuursleden. 

     Statutair aftredend is Nelis Verhoeven. Hij stelt zich her-

kiesbaar. Er is nog 1 vacature voor het bestuur. Wim 

Maassen stelt zich hiervoor verkiesbaar. Wim heeft al 

een jaar als aspirant bestuurslid in het bestuur meege-

draaid. Eenieder die zich als kandidaat-bestuurslid be-

schikbaar wil stellen kan dit tot aan de vergadering aan 

de secretaris kenbaar maken. 

11 Plannen 2008/2009. 

12. Rondvraag. 

13 Sluiting.    Math. Ghielen 

Voorzitter. 
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JAARREKENING 2007      

IVN Helden      

 werkelijk 2007 begroting 2007 begroting 2008 

 lasten baten lasten baten lasten baten 

          

Contributies 1077,67 2102,50 1000,00 2000,00 1000,00 2000,00 

Ab. Natuurgids 907,25 857,25 850,00 850,00 900,00 850,00 

Werkgroepen 3154,36 2633,00 2500,00 3500,00 1700,00 2100,00 

Bestuurskosten 695,54 92,00 800,00 50,00 700,00 50,00 

Activiteiten 1169,05 781,25 900,00 400,00 1200,00 600,00 

Huisvestingskosten 5312,77 287,20 6000,00   5000,00 250,00 

Renten  551,30  550,00  550,00 

Subsidies  3092,74  3000,00  3000,00 

Giften  40,50  20,00  100,00 

Diversen 0,00 0,00 150,00   150,00   

Afschrijvingen 910,00   800,00   900,00   

Groene winkel 135,69 571,86 180,00 900,00 150,00 600,00 

nadelig saldo  2352,73 tekort -->  1910,00 tekort--> 1600,00 

             

 13362,33 13362,33 13180,00 13180,00 11700,00 11700,00 
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 

EN HULDIGING JUBILARISSEN 

 

 

Graag nodigt het bestuur jullie uit voor de Algemene Leden-

vergadering op 17 april aanstaande. Met veel plezier willen we 

op deze dag weer 4 zilveren jubilarissen huldigen die een 

kwarteeuw lid zijn van onze vereniging. Jubilarissen die onze 

vereniging een warm hart toedragen en ook jubilarissen die 

zich op een speciale manier extra voor ons hebben ingezet. 

Graag willen we hen op deze avond dan ook van harte felicite-

ren en bedanken voor 25 jaar trouw lidmaatschap. We nodigen 

jullie allen daarom graag uit onze jubilarissen te komen felici-

teren en samen dit heuglijke feit te vieren. 

Daarna willen we weer graag met jullie het afgelopen jaar eva-

lueren en de toekomst van onze vereniging bespreken. 

We hopen velen van jullie te mogen ontmoeten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Math. Ghielen, voorzitter 

  

 

 

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING  

22 maart 2007  

 

Afgemeld: Riet v.d. Heuvel, Toos Ingeveldt, Sytske Venstra, 

Peter Maessen, To Tijdink en Hans Populier. 

Aanwezig, zie aanwezigheidslijst 

 

Welkomstwoord door de voorzitter: 

De vergadering staat even stil bij het verlies van Herm Janssen, 

die rond carnaval is overleden. Een moment van stilte volgt. 
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Speciaal woord van welkom aan de jubilaris Ber Aerts en alle  

andere aanwezige IVN ers.  

De overige twee jubilarissen, Wim van de Laar en Hans Popu-

lier konden helaas niet aanwezig zijn op deze avond. 

Wim van de Laar was vorig jaar reeds jubilaris maar was toen 

vanwege zijn werk in het buitenland, niet aanwezig.  

 

Huldiging jubilaris Ber Aerts . 

Een verontschuldiging vooraf aan Ber omdat het niet duidelijk 

was wanneer Ber echt 25 jaar lid was. Misschien had dit jubi-

leum al in het jubileumjaar gevierd moeten worden maar de 

administratie was daar niet helemaal duidelijk in. 

Ber is altijd aanwezig bij de Vogelwerkgroepactiviteiten en 

heeft jaren gefungeerd als notulist van deze vergaderingen. 

Altijd bereid de kar mee te trekken en hulp te bieden als dit 

nodig was. Sinds kort heeft Ber de pen doorgegeven aan Jan 

Stevens. Ber hartelijk bedankt voor de inzet in al deze jaren. 

Ber wenst verder iedereen veel plezier en inzet bij het IVN. 

Opening van de algemene ledenvergadering 

De vergadering is iets eerder als voorheen, dit leverde enkele 

kleine probleempjes op bij de diverse publicatie´s. 

We sluiten een actief jaar af met 108 leden, waarvan een groot 

aantal als actief lid. Het IVN Helden kent diverse actieve 

werkgroepen als: Vogelwerkgroep, Onderhoudswerkgroep, de 

Florawerkgroep onder leiding van Toos Wilms en Peter Maes-

sen (Grashoek), de Kijk Op werkgroep, en de Jeugdwerkgroep 

die dit jaar flink heeft geholpen met het opschonen van de poel 

in het Kwistbeekdal en de Programmacommissie die ook dit 

jaar weer een afwisselend programma wist samen te stellen. 

De activiteiten werden goed bezocht 

Het bouwen van een Multifunctioneel Centrum in Helden-dorp 

stond diverse keren op de agenda. Na de vergadering zal nog 

de film “Animals are beautiful people” worden vertoond. 
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Vaststellen notulen vorige vergadering: 

Geen vragen waarna goedkeuring met dank aan de notulist. 

Math zal zijn voorzitterschap voortzetten. 

Vaststellen jaarverslag: 

Geen op- of aanmerkingen 

Goedkeuring met dank aan de samenstellers. 

Vaststellen verslag Commissie van Onderzoek: 

Op 14 maart hebben Jan Jacobs en Ger Derkx de stukken ge-

controleerd. De boekhouding zag er prima uit, er zijn geen on-

regelmatigheden gevonden. Een woord van dank aan de pen-

ningmeester. 

Vaststellen begroting 2007: 

Financieel verslag: 

Schuld energielasten kan deze worden afgeschreven? 

E.e.a. komt door het lange uitblijven van de toezegging van de 

definitieve huisvesting. 

De energieheffingen zijn pas later verwerkt en betaald. 

Benoeming Commissie van onderzoek: 

Jan Jacobs wordt bedankt voor zijn inzet als commissielid in de 

afgelopen 2 jaar. 

Mart Christiaans zal Jan opvolgen zodat hij samen met Ger 

Derkx dit jaar de CVO zal vormen. 

Er wordt de vraag gesteld of de huurschulden 2x worden opge-

voerd. 

Vaststellen contributie: 

De contributie is in 25 jaar niet substantieel verhoogd. 

Besloten wordt dit zo te laten en deze niet te verhogen. 

Bestuurssamenstelling: 

Wim Maassen is aspirant bestuurslid geworden, verder geen 

wijzigingen. 

Contributieopbouw in de toekomst: 

Math geeft verdere uitleg over de kosten en baten en vraagt de 

vergadering of contributieaanpassing nodig is. 
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De vergadering vindt dat aanpassing van de contributie nog 

niet aan de orde is. 

Mededelingen: 

Streekmuseum/MFC centrum: 

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Heemkunde vere-

niging en onze natuurvereniging zich in het klooster zouden 

vestigen. Tevens zou er een heemkunde museum in komen. In 

een later stadium is besloten gemeenschapshuis de Rhien in 

een nieuwbouw aan het gebouw te koppelen. Gymnastiekvere-

niging SSS, fanfare St. Cecilea en een ontmoetingsplaats voor 

ouderen zullen tevens van het gemeenschapshuis gebruik gaan 

maken. Er moet wel z.s.m. met de bouw van het streekmuseum 

gestart worden omdat anders € 800.000 subsidie vervalt als de 

bouw niet klaar is voor de streefdatum van 1 juni 2008.       

In  eerste instantie werd ingezet op een eigen ruimte voor het 

IVN. Inmiddels is besloten dat het IVN blijft zitten in de huidi-

ge locatie, de Oda school. 

Het IVN zal wel participeren in de commissie’s met de moge-

lijkheden tot het inrichten van een tentoonstelling b.v. regio-

naal. De voorzitter vraagt de toestemming van de vergadering 

zitting te nemen in de raad van toezicht van het MFC. 

Dit zal geen financiële consequentie’s hebben. 

Geen tijdsperiode van deelname. 

Plannen 2007/2008 

Consolideren van het beleid. 

Werven van nieuwe leden. 

Nieuwe vogelcursus. 

Suggestie Wim: graag vervolg op eerdere cursussen. 

Rondvraag: 

Mart:  wanneer bloesemtocht?  Paaszaterdag  E-mail 

Jo: is er al iets bekend over de dagwandeling 

Math: Ja, de wandeling zal gaan naar het Ahrtal bij Altenahr 

o.l.v.  een Duitse gids  
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Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Notulist  

Nelis Verhoeven 
 

 

IN MEMORIAM   FRANS PUBBEN 

 

 

In het late najaar van 2007 bereikte ons het be-

richt van het overlijden van ons lid Frans Pub-

ben. Frans was lid vanaf de oprichting van onze 

vereniging . Hij was een echte natuurliefhebber 

die zijn natuurontmoetingen vastlegde op de 

gevoelige plaat. Je kon hem ontmoeten in de 

Peel, maar ook op de Hoge Venen in de Ardennen of ergens in 

Zwitserland. Overal maakte hij prachtige opnames. Al deze, 

waarschijnlijk duizenden, natuuropnames zijn uitgegroeid tot 

een waar natuurmonument. Frans is onze vereniging altijd 

trouw gebleven ondanks dat hij niet vaak bij onze activiteiten 

aanwezig was. Trots was hij toen hij tijdens het 25 jarig jubile-

um van onze vereniging in 2003 zijn zilveren IVN speld kreeg. 

Bij mijn weten heeft Frans maar een keer een selectie van zijn 

beroemde dia’s aan ons laten zien. Dit was nog maar een korte 

tijd geleden. Hij was toen al 80 jaar oud. Het was een geweldi-

ge avond. 

Met het overlijden van Frans verliezen we een echte natuur-

kenner in hart en nieren. Iemand die op zijn manier een was 

met de natuur. 

Frans, het ga je goed op je reis naar de toekomst. 

 

 

Math. Ghielen 
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Libellencursus door IVN 

Helden 

  

 

Beste natuurliefhebbers. 

Daar educatie een van de doelstellingen van het IVN is heeft 

het Bestuur besloten om in de periode april-mei een libellen-

cursus te organiseren. Voorafgaand aan deze cursus staat er in 

het jaarprogramma op 24 april een libellenlezing gepland. 

De cursus zal bestaan uit 2 binnenlessen (van 20.00 tot 22.00 

uur in IVN gebouw Helden) van elk 2 uur en 2 buitenlessen 

(van 9.30 tot 12.00 uur)  van elk ca 21/2 uur. 

De data van de binnenlessen zijn 22-5-08 en 29-5-08, de data 

van de buitenlessen zijn 31-5-08 en 14-6-08. 

Tijdens deze lessen zullen Jan Kersten en Riek van den Bosch 

uit Ommel middels dia's en een libellenboekje u proberen het 

determineren van libellen bij te brengen. 

Er kunnen maximaal 20 personen aan deze cursus deel nemen. 

Leden van het IVN Helden krijgen via deze publicatie in deze 

Kijk Op, eerst de mogelijkheid zich aan te melden. 

Is er te weinig interesse dan zal deze cursus vanaf 2 april ook 

via de media aan niet-leden bekend worden gemaakt. 

Kosten voor leden zijn € 10.00 en voor niet-leden € 15.00 

Betalen kan op de 1e cursusavond. 

  

Wat krijgt u voor dit geld geboden: 
Uiteraard een hoop eigen kennis om libellen en juffers te leren 

herkennen, een libellenboekje uitgebracht door het IVN Asten-

Someren en een kopje koffie tijdens de binnenlessen. 

Reageer snel, vol is vol. 

Voor meer informatie en opgave voor deelname kunt u terecht 

bij: Peter Maessen e-mail: ivnmaessen@home.nl 

tel 077-4653761 (na 18.00 uur) 

mailto:ivnmaessen@home.nl


11 

DAGWANDELING naar “HET LAND van MOLIGNÉE“ 

Nabij Denee in de Waalse Ardennen  

 

Zaterdag 7 juni 2008. Vertrek 7.30 uur  

Wilhelminaplein Panningen. 

Onze jaarlijkse dagwandeling brengt ons dit jaar naar het 

“Land van Molignée“ de omgeving van Denee in de Waalse 

Ardennen. Denee ligt in de buurt van Namen in een landschap-

pelijk schitterend gebied. Het wordt een echte landschapswan-

deling met natuur, vergezichten, een portie cultuur, hoogtever-

schillen, riviertjes en mooi weer.( facultatief ) We wandelen 

langs o.a. het sterk meanderende riviertje “de Molignée “ en de 

Benedictijnenabdij van Maredsous en de Benedictinessenabdij 

van Maredred. We bezoeken prachtige Waals-Ardense typische 

dorpen w.o. Sosoye, het mooiste, zoniet de parel, van de Waal-

se dorpen. In de wandeling moet een aantal keren een flink 

hoogteverschil overwonnen worden maar eenmaal boven wor-

den we verrast op meer dan schitterende uitzichten. Graag no-

digen we jullie uit om op zaterdag 7 juni met ons mee te gaan 

wandelen en genieten. Natuurlijk wel zeer tijdig even opge-

ven als je meegaat. Het vorig jaar hebben we helaas mensen 

moeten teleurstellen. We vertrekken om uiterlijk 07.30 uur op 

het Wilhelmina-plein bij het Gemeentehuis van Panningen. 

Rond 10.00 uur zijn we dan in Denee. Tegen zevenen zijn we 

dan weer terug in Panningen. Het wordt wel een stevige wan-

deling met hoogteverschillen. Goed schoeisel is aan te raden. 

Aan te raden is verder een lunchpakket en voldoende drank 

mee te nemen. We reizen traditiegetrouw ook dit jaar weer met 

Touringcarbedrijf  Ghielen uit Beringe. 

De kosten zijn € 15,00 voor leden en € 17,00 voor niet leden. 
Bij voldoende deelname zal voor kinderen de prijs gereduceerd 

worden. Tot ziens op zaterdag 7 juni. 

Voor inlichten en opgave neem contact op met Math. Ghie-

len , 06-10495465 of Wim Maassen, 077-4661770. 
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VOOR DE JEUGD 

 

 

En dan is het weer lente. Tijd om buiten te spelen. Lekker lang 

licht. Het zonnetje warmt plant, dier en mens weer lekker op. 

Een echte winter hebben we niet gehad. Het was niet erg koud. 

Sneeuwballen gooien! Lekker schaatsen op de Noordervaart? 

Het kwam er niet van. En nu voorjaar. Ook lekker wandelen in 

onze mooie natuur. Vogels kijken. Nu kun je ze goed zien.  

Geniet er van! 

We hebben in januari ook genoten van de verhalen over roof-

vogels. Peter Maessen van de vogelwerkgroep heeft in beide 

groepen een avond verzorgd over roofvogels. Geweldig. Van 

zo dichtbij vogels bekijken! Mooie filmbeelden en foto’s.  

Opgezette vogels. Het was heel mooi. Bedankt Peter.  

Ook in februari was er een meneer die heel veel vertelde. Dhr 

Wolters uit Roggel vertelde over het 

leven van de das. Nu een nachtdier, 

vroeger een dagdier. Waar kon je dat 

ook al weer aan zien? Ook dhr Wol-

ters had van alles bij zich om te laten 

zien. En…. geweldig mooie dia’s. 

Ook dhr Wolters bedankt. Ja, en in 

maart was het weer handen uit de 

mouwen steken. We hebben met meer 

dan 20 jeugdleden en volwassenen 

weer hard gewerkt. Zo hielpen we met het weghalen van plan-

ten uit de poelen. Ook hebben we weer bomen gezaagd en op-

geruimd. De verdiende traktatie was lekker, Ook hier een be-

dankje voor de mensen van de werkgroep die alles geregeld 

hadden. In april, mei en juni houden we onze bijeenkomsten 

lekker buiten. Of het moet regenen dat het giet!?     

Tot ziens, 

      Jan van Enckevort 
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Verslagje excursie Meinweggebied op 9 maart 2008 

 

Het was een zeer geslaagde wandeling met 21 deelnemers 

iedereen was na afloop zeer tevreden. 

We hadden dan ook het geluk een wild zwijn te mogen ont-

moeten, een zilverreiger een gracieuze rondvlucht boven onze 

hoofden te zien maken. Goudvinken en Boomklevers te zien en 

te horen, en het zeer mooie dal van de Rode Beek te mogen 

aanschouwen. 
 

 

      

     Wim Maassen 
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LEUKE BRIEF VAN JOKE 
 

 

 

De afgelopen 3 maanden heb 

ik meer dan 80 brieven van 

leden ontvangen met daarin de 

machtiging om de contributie 

per incasso te mogen innen. 

Bij een van die machtigingen 

zat een leuke brief geschreven 

door Joke Goesten. Joke is een 

van onze oudste leden, is al lid 

vanaf het begin. Ze woonde 

destijds bij de notaris in de 

villa in de Heldense bossen. Ze 

heeft de eerste gidsencursus 

gevolgd. Toen de notaris over-

leed, is (moest) Joke vertrokken naar Ammerzoden. Ze is ech-

ter altijd lid gebleven van het IVN Helden. Ze is 81 jaar, ze 

woont alleen met 2 poezen en ze schrijft: 

Ik kan dat fijne Helden niet missen en zeker die Natuurgids 

niet. Waar ik woon is het rivier klei, en waar jullie wonen, is 

het zandgrond. Dat geeft een heel andere flora. En ik heb zo-

veel fijne herinneringen aan Helden. Daar moet ik mee in con-

tact kunnen blijven. Jullie voorzitter zei me eens: toen ik er was 

en 24 jaren lid was en voor 25 jaren doorgang. Heb je nog meer 

van die verslagen, stuur ze dan eens op. Ik had van iedere wan-

deling die we maakten op de Natuurgidsen cursus een verslag 

gemaakt, maar nu komt het en kunnen jullie weer lachen. Ik 

werkte toen in Venlo en daar had ik een loslopende muis op 

m’n kamer, op de een of andere manier op m’n kamer geko-

men, die muis. Of kan ook zijn dat het nog in Helden was, want 

daar verging je van de muizen! ’n Doos met alle verslagen van 
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de Gidsencursus stond in mijn boekenkast op m’n slaapkamer. 

Toen ik later iets wilde hebben daaruit was het meeste kort en 

klein gebeten. Ik heb alleen nog het verslag van de dagwande-

ling op de Hoge Venen. Waar ik op de grond zit met de onder-

titeling “Als je mij niet laat rusten, kan je me dadelijk op je rug 

nemen, want ik ben bekaf!” Dat staat onder de foto. Deze brief 

wordt me te lang, dus ik ga stoppen. 

Van tijd tot tijd zal ik wel eens soortelijke verhaaltjes over-

schrijven. Ik heb een grote achtertuin niet aangelegd, alles mag 

zowat groeien. Géén brandnetels, want daar ben ik allergisch 

voor. Dat komt door de Ciberische Berenklauw, die stond ach-

ter mijn huis, en het zaad ging met de wind naar de zijkant van 

mijn huis, daar heb ik 2½ m breed een stuk grond en daar komt 

de ochtend zon. Bij een Berenklauw mag je niet aan de netels 

van het blad komen als er de zon opstaat. Dat heb ik dus onge-

merkt wel gedaan. Nou heb ik ook last van brandnetels onge-

veer 3 maanden blijven de brandblaren zitten. Ik maak er een 

eind aan, ik bedoel aan deze natuur brief. Zal nog wel eens 

meer natuur verhaaltjes overschrijven voor jullie!!!  

Heel veel groetjes,  

Joke Goesten uit Ammerzoden. 

P.S. Doe iedereen veel groeten!!! 

 

    Sytske Venstra 
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Samen werken met onze jeugd in de natuur van het Kwist-

beekdal. 

 

 

Zaterdagmorgen 8 

maart om 9.00 uur vul-

de het Kwistbeekdal 

zich met jeugdig ge-

luid. Ongeveer 20 

jeugdleden van onze 

vereniging stroopten 

hun mauwen op om 

samen met 10 leden 

van onze natuuronder-

houdsgroep en natuur-

lijk de jeugdgroepbege-

leiders de oost/zuid-

oever van een van de 

poelen in dit mooie beekdal te gaan ontdoen van bomen en 

struiken. Deze werkzaamheden zijn hard nodig omdat de poel 

anders te weinig zonlicht krijgt in het vroege voorjaar. Zonlicht 

dat warmte geeft aan het water waardoor padden, kikkers en 

andere amfibieën 

hun broed kunnen 

uitzetten en hiermee 

zorgen voor een rijk 

leven in en rondom 

de poel. Deze 

jeugdgroep heeft in 

het najaar van 2007 

ook al een morgen 

gewerkt aan deze 

poel. 
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Het is hard werken geblazen voor onze jeugd, zagen, snoeien 

en vooral alle stammen en takken een twintigtal meters weg-

slepen en op lange rillen afzetten. Deze rillen zijn dan weer 

ideale foerageer en vluchtplekken voor vogels, muizen en am-

fibieën. Het rottend hout is een grote voedselbron. Het is soms 

zwaar werk en daarom worden de dikste en zwaarste bomen 

door de leden van de onderhoudsgroep gedaan al waren er ook 

genoeg stoere knapen en meiden die zo’n karwei wel even al-

leen wilden klaren. De leden van de onderhoudsgroep, o.l.v. 

Wim Maassen, onze materiaalbeheerder, zorgden voor het ma-

teriaal. Deels in bezit van het IVN, deels gratis ter beschikking 

gesteld door de Gemeente Helden en Staatsbosbeheer en zorg-

den natuurlijk voor de veiligheid. SBB is eigenaar van de poe-

len en vindt het geweldig dat onze jeugd hen wil helpen bij het 

onderhoud in dit prachtige stukje Helden. 

Natuurlijk moet er halverwege de ochtend ook “geschaft “wor-

den. Voor de jeugd was er chocomel en energieversterkers zo-
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als mars en nuts. Voor de anderen was er koffie met, tradio-

neel, echte Dörper Vlaai. Het was weer een gezellige en pro-

ductieve ochtend en gelukkig hielpen de weergoden mee en 

hadden de maartse buien thuisgelaten.  

We organiseren voor de jeugd twee keer per jaar zo’n werkoch-

tend. Iedereen die dit leest is natuurlijk ook welkom, jong of 

oud. In het najaar staat er weer een werkochtend op de agenda. 

Overigens onze onderhoudswerkgroep is elke 2
e
 zaterdag van 

de maand bezig met werkzaamheden in de natuur. We hebben 

meer dan werk zat en kunnen nog best een aantal al dan niet 

harde werkers gebruiken. Ga eens een ochtend niet trimmen en 

kom ons helpen. 

 

 

De leden van de onderhoudswerkgroep.  
 

 

 

SPERWER IN PATIO-TUIN 
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Zondagmiddag 17 februari 2008. Niet zo’n heel fraai weer. 

Lekker thuis op de bank genieten van de sport op de teevee. 

 

Plotseling ziet mijn vrouw iets landen in onze kleine ( 9 bij 4 

m.)  patio-tuin, waarvan de laatste 2,5 m ook nog overdekt is. 

Wat is dat? Zij kijkt, ik kijk! Als 2 volleerde vogelaars kijken 

we vanachter een vaas met bloemen naar datgene wat zojuist 

landde. 

Beiden geloven we onze ogen nauwelijks. Is dat een sperwer? 

In onze tuin? Wat komt ie doen?  

We zien dat hij een dood vogeltje vastgeklemd houdt tussen 

zijn poten. Ongestoord en volkomen rustig begint de sperwer 

zijn lekker hapje kaal te plukken. Hierbij stuiven de veren en 

veertjes in het rond. Zichtbaar tevreden geniet de sperwer van 

zijn zondagsmaal. 

Ondertussen haal ik heel voorzichtig, bang dat ik hem stoor en 

dus wegjaag, de verrekijker en het fototoestel. Vlak voor onze 

ogen speelt zich een fantastisch schouwspel af. Zeker gezien 

door de verrekijker. Dan zit je eerste rang. 
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De plukplaats ligt binnen de kortste keren vol veren en veer-

tjes. Vol overgave en met een geweldige werklust geeft de 

sperwer zich aan dit 

karwei. Zichtbaar 

geniet hij van zijn 

lekker hapje. 

Tijdens dit plukken 

en verorberen blijft 

de sperwer op zijn 

hoede. Steevast na 

een aantal keren 

plukken kijkt de 

roofvogel op en om 

zich heen of er on-

raad te bespeuren 

valt. Nee, gelukkig. 

Het schouwspel gaat verder. Plukken en genieten. 

Ondertussen maak ik diverse foto’s. Natuurlijk heel voorzich-

tig. Als ik voldoende foto’s heb gemaakt genieten we nog van 

dit zeer onverwachte maar schitterende schouwspel. 

 

Plotseling stuiven alle veren in het rond. Voordat we in de ga-

ten hebben wat er gebeurt, is de vogel, inclusief prooi, gevlo-

gen. Ineens weg. Net zo ongelofelijk als de plotselinge landing 

van de sperwer een 20-tal minuten geleden. 

Oorzaak?  

Jammer genoeg kwam er plotseling een abrupt einde aan dit 

fantastisch schouwspel. Gratis en voor niets. We hebben echt 

genoten van deze “struggle for life”.  

 

 

Mart Christiaens 

DE OOIEVAAR 
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Graag geziene gast: 

De ooievaar is de enige grote en opval-

lende vogelsoort die sinds mensenheu-

genis stad en land met zijn aanwezig-

heid opfleurt. Hij zoekt bij voorkeur 

menselijke bouwsels uit als broed-

plaats. Verhalen over de ooievaar als 

brenger van geluk en nieuw leven ge-

ven aan dat het een graag geziene gast 

is.  

 

Bijna verdwenen: 

Midden jaren ’70 was de ooievaar zo 

goed als verdwenen uit Nederland. 

Door milieuvervuiling was er voor de 

ooievaar amper nog eten en het aantal broedparen wat tot onder 

de vijf gedaald. Gelukkig heeft de Vogelbescherming een red-

dingsprogramma gestart met als resultaat dat er in Nederland 

nu weer ruim 600 paren broeden. 

 

Broedplaatsen: 

Oorspronkelijk broeden ooievaars in bomen in natte gebieden, 

maar deze broedplaatsen hebben ze al zeer lang geleden ver-

ruild voor menselijke bebouwing en broedgelegenheden op 

palen.  

 

Snavelgeklepper: 

Als twee ooievaars op hun nest zitten, verklaren ze elkaar de 

“liefde” met spectaculair snavelgeklepper. Ooievaars blijven 

hun hele leven trouw aan een partner. Vanaf het derde levens-

jaar is een ooievaar vruchtbaar.  

Wat eten ze? 
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Het voedsel, dat bestaat uit kikkers, muizen, mollen en insec-

ten, wordt vooral gezocht in weilanden en hooilanden. Hoe 

gevarieerder de weilanden, hoe meer prooidieren er te vinden 

zijn en dus hoe geschikter het gebied is voor de ooievaar.  

 

Cijfers: 

Een ooievaar wordt ongeveer 30 jaar oud en 1.30 m groot en 

weegt tussen de 3,5 en 4,5 kilo. 

 

Grote afstanden: 

Ooievaars zijn trekvogels die grote afstanden kunnen afleggen. 

Het zijn sociale dieren, maar hebben ook veel tijd voor zichzelf 

nodig.  
 

Baby’s: 

Wie aan ooievaars denkt, 

denkt aan baby’s. “Een ooie-

vaartje halen” betekent voor 

een kraamverpleegkundige 

haar diploma behalen en “ze 

verwachten de ooievaar” wil 

zeggen dat er een baby op 

komst is.  
 

Mop: 

Een ooievaar vliegt rond met een doek aan zijn snavel, waar 

een man van 90 jaar in zit. Zegt de man tegen de ooievaar: 

“Geef nu maar toe dat je verdwaald ben.” 

 

Met dank aan Mart Christiaens, die dit artikel ergens uitgeknipt 

heeft.  

 

      Sytske Venstra 

 

LEVEN IN HET BOS 
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Er is leven in het bos. 

Kijk maar er komen bladeren aan de bomen. 

Er lopen dieren in het bos, 

Heel alleen en zomaar los. 

Er zijn vlinders in het bos 

Kijk maar rond daar op het mos. 

Er zijn vogels in het bos, 

Je ziet ze vliegen door de kronen 

Er zijn mensen in het bos 

Die komen genieten van de dieren, 

de vlinders en de mieren 

Daarom is er leven in het bos. 

 

W. M. 

 

 

ZOO PARC OVERLOON 

 

 

Het IVN Helden is in het bezit van 7 (zonodig meer) korting-

kaarten voor deze dierentuin. Normaal betaal je € 15,50 per 

persoon entree. Met deze kaarten maar €6,50.  

Dit park is echt de moeite waard om eens te bekijken, er zijn 

niet alleen bijzondere dieren maar ook de beplanting en tuinen 

zijn interessant. Kaarten liggen bij S. Venstra. Hoekerstraat 9b 

Egchel. Bel even 077-3060791. Als ze op zijn kan ik meer be-

stellen, met 3 dagen heb ik ze dan in huis. Dit kan tot 15 mei.  

 

 

      Sytske Venstra 
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Winter in het Kwistbeekdal 

Zie voor meer foto’s op onze website www.ivnhelden.nl 

 

 

Samenstelling en vormgeving: S. Venstra 

Vormgeving omslag: N. Verhoeven 

Vouwen en nieten:  M. Verkoelen 

   S. Venstra 

   J. v. Enckevort 

Kopieerwerk:  Verhoeven-Smeets Groep 

 

De volgende Kijk Op verschijnt 1 juli 2008. Kopij hiervoor 

kunt u vóór 1 juni inleveren bij Sytske Venstra.  

Svenstra@hetnet.nl 

Nieuwe leden 

De heer Joosten uit Heibloem 
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Activiteiten 

Juli-Aug-Sept 2008 

 
Datum Activiteit Blz. 

Do   3 juli Zomeravondwandeling Helenaveen 

Gids: Wim Maassen 

Vertrek 19.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator: Wim Maassen Tel. 077-4661770 

 

Zo 24 aug Natuurwandeling Zwartwater / Ravenvennen 

Gids van Limburgs landschap 

Vertrek 9.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator: Huub Hegelsom Tel.077-4652025 

 

Vr 29 aug IVN Helden 30 jaar.  

Barbecue avond in IVN gebouw. 

Aanvang 20.00 uur. 

Opgeven bij: Peter Maessen Tel 077-4653761 

 

3 

augustus Activiteiten Flora werkgroep 10 

september Groene maand activiteit  

Excursie duurzaamheid 

Paprikakwekerij Wijnen te Egchel 

Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939 

 

8 

Zo 28 sep Fietstocht nectarkroegen 

Organisatie Baarlo/Helden 

Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939 

 

9 

Zo   5 okt Paddenstoelenwandeling 

Gids: Gerard Dings 

Vertrek 9.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator: Jan Jacobs Tel. 077-3077792 

 

 
Het IVN gebouw kunt u vinden aan de Kloosterstraat 12 te Helden 

Route: Bij de rotonde bij hotel Antiek richting Kessel. 

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

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

Parkeerplaatsen ruim aanwezig. 
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VOORWOORD 
 

 

Beste lezeressen en lezers. 

 

Dan is het weer zover. 

Voor veel mensen breekt de vakantietijd weer aan. We trekken 

er weer op uit. Dichtbij of verder weg van huis. Genieten van 

bezienswaardigheden of dagdromen in een comfortabele stoel 

ergens op een terrasje. Zoveel mensen zoveel wensen. 

Hoe zal het met mens en natuur verder gaan? Op een onbeken-

de plek genieten van ruimte en rust. Ruimte en rust die in ons 

Nederlandje steeds schaarser worden.  

Behouden wat we nog hebben!  

Geef ook de natuur ruimte!  

Gun ook de natuur zijn rust.  

Een fijne zomer! 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

De redactie 

Jan van Enckevort 
 

 

 

 

Kijk Op, juli 2008 

Jaargang 26, nummer 4 
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In het jaar 2008 bestaat het IVN Helden 30 jaar en dat willen 

we niet zomaar voorbij laten gaan. Op 29 augustus willen we 

met jullie samen dit jubileum vieren en wel middels een barbe-

cue die we zullen gaan houden bij het IVN gebouw. 

U en uw partner willen we langs deze weg uitnodigen aan deze 

barbecue deel te nemen. We zullen proberen samen met jullie 

allen er een gezellige avond van te maken. Alhoewel de invul-

ling nog niet helemaal bekend is staat de datum nu al vast. 

We beginnen deze avond om 20.00 uur waarna om 20.30 uur 

de barbecue zal worden aangestoken. 

Als eigen bijdrage vragen we een bedrag van € 10.00 p.p. 

De overige consumptie’s zullen u tegen kostprijs worden aan-

geboden. 

 

Voor deze activiteit dient u zich wel van te voren aan te 

melden. 

Uiterste datum hiervoor is 5 augustus!!!! 

Aanmelden kan bij: 

 

Peter Maessen   

Tel 077-4653761 

Via e-mail: ivnmaessen@home.nl 
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BESTE JONGENS EN MEISJES 

 

 

Als je dit stukje leest heb je al (bijna) grote vakantie. Het 

jeugd-IVN jaar hebben we ook afgesloten. Op 17 juni kwamen 

we voor het laatst bij elkaar. In mei hadden we onze dagactivi-

teit. We gingen toen naar Asten. Onze gids Ria heeft ons toen 

’s morgens langs de Astense Aa gegidst. Een heerlijke wande-

ling ook al was het af en toe een beetje nat. Ria wist veel te 

vertellen over van alles wat we zagen. Iedereen kreeg een loupe 

potje en bekeek daarin allerlei kleine dieren. We zagen hoe de 

Aa door het bos meandert. Steeds weer een beetje zand mee-

nemend en op een andere plek weer neerleggend. Als je over 

100 jaar nog eens terug zou kunnen gaan…. Nadat we Ria be-

dankt hadden gingen we naar het Astense Beiaard- en Natuur-

museum. We mochten daar in het restaurant onze heerlijke 

picknick gebruiken. Toen onze buikjes weer vol waren stond er 

weer een gids klaar. Deze meneer (ik ben de naam vergeten) 

heeft ons door het beiaard museum geleid. Dat was heel leuk. 

Iedereen mocht wel een keer op een 

klok slaan of een 

klok luiden. Hoe een 

klok wordt gemaakt 

hebben we ook ge-

zien. Voordat we er 

erg in hadden was het 

kwart voor drie. Om 

drie uur zouden we 

weer vertrekken. 

Iedereen had nog 15 

minuten om zelf te 

gaan ontdekken. Bui-

ten op het carillon 

spelen? Of toch maar even naar het natuurgedeelte? De grote 
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tuin? De tijd was te kort. We moesten gaan. Toch nog maar een 

keer terug gaan. Dat is echt de moeite waard. Om goed half 

vier stonden we weer met z’n allen in Helden. Een dag vol ge-

weldige herinneringen werd afgesloten.  

In april gingen we naar het Molenbeekdal langs de A 67. Lei-

ding en kinderen heerlijk vertellend over de natuur. Alles wat 

kinderen zoal zien en horen werd besproken. Ook stilte was er! 

En toen 2 reeën! “Ik dacht dat die groter waren” “Oh, wat 

mooi!’!. “Kijk, kijk, ze blijven staan”. Die had ik nog nooit 

gezien! Wat mooi, samen met kinderen, genieten van en in de 

natuur! Ja, en nu vakantie. Wat wordt het? Ga je ver weg? Blijf 

je dichtbij? Blijf je lekker thuis? Geniet van je vrijheden, geniet 

van de natuur! 

 

     Jan van Enckevort 

 

 

JAARVERSLAG 2007  IVN HELDEN 

 

1978 - 2007, dat wil zeggen dat we als IVN afdeling Helden dit 

jaar, in 2008, het 30-jarig bestaan kunnen gaan vieren. 

Al bijna 30 jaar jong en al die tijd zetten vele enthousiaste le-

den van onze afdeling zich in voor de natuur en proberen zij 

hun ervaringen en kennis over te brengen aan anderen. 

Dat de belangstelling voor de natuur toeneemt blijkt, wat het 

IVN Helden betreft, aan het stijgende aantal deelnemers aan de 

23 activiteiten die onze programma-commissie in 2007 weer 

heeft weten samen te stellen. Ook het ledenaantal steeg in het 

afgelopen jaar licht. Kijkt u maar in de Kijk Op naar "even 

terugblikken" en u kunt de belevenissen hierin nog even nale-

zen en eventueel nagenieten. 

In 2007 mochten we weer 3 zilveren jubilarissen huldigen. 

In het najaar overleed Frans Pubben, een van onze oudste leden 

en lid vanaf de oprichting. Moge hij rust vinden en ook in zijn 
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nieuwe leven weer kunnen genieten van overweldigende na-

tuur. 

Het is in 2007 duidelijk geworden dat het IVN, qua huisves-

ting, geen onderdeel gaat worden van het nieuwe streekcen-

trum en MFC Helden. We blijven op ons huidige adres. Hier-

door is m.b.t. huisvestingsperikelen weer wat rust ontstaan. We 

blijven wel betrokken bij het nieuwe museum en dan vooral 

voor het gedeelte wat het landschap betreft. In het museum is 

hiervoor een speciale ruimte ingericht die "De tuin van toen 

naar nu" gaat heten. 

Er is in 2007 een z.g. Nectarkroeg geplaatst bij "De Zandberg-

hoeve "aan de Zandstraat in Koningslust. De Nectarkroeg is 

een informatiepunt over vlinders. De tuin rondom de "kroeg" 

wordt uitstekend bijgehouden door onze leden Machteld en 

John ter Heide uit Koningslust. Van harte bedankt hiervoor. 

Ook werd er vlakbij de Nectarkroeg een z.g. klimaatbosje door 

het IVN aangeplant. 

Even een terugblik over het afgelopen jaar. 

Het inmiddels 5-koppige bestuur ( 4 + 1 asp. bestuurslid ) kan 

tevreden terugkijken over het afgelopen jaar. 

De diverse werkgroepen waren allen op hun eigen manier ac-

tief bezig met natuurbeleving, het ledenaantal nam weer licht 

toe en de activiteiten werden goed bezocht 

Bijzonder waren de natuurwerkdagen in samenwerking met 

onze jeugdleden en de leden van de onderhoudswerkgroep. De 

Vogelwerkgroep hield haar jaarlijkse vogeltellingen en contro-

les roofvogelnestkasten. Ook werden er voorzorgsmaatregelen 

getroffen m.b.t. overlast zwaluwnesten. De florawerkgroep 

inventariseerde o.a. weer de wegbermen en de weilanden die 

het IVN in het beheer heeft in het Kwistbeekdal. 

De Groene Winkel was weer vele keren op diverse evenemen-

ten onder bezielende leiding van Jo Lormans met zijn trouwe 

secondanten present. Helaas vielen de inkomsten wat tegen dit 
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jaar, doch dit is niet het hoofddoel. Als natuurvereniging aan-

wezig zijn is het belangrijkst. 

De Kijk Op verloor helaas zijn sponsor wat een extra kosten-

post van ongeveer € 1000,00 met zich meebracht. Het bestuur 

besloot de Kijk Op hierna niet meer in kleur uit te voeren 

waardoor de kosten beperkt bleven tot ongeveer € 600,00. De 

contacten met Gemeente Helden en andere milieu-instanties als 

o.a. Milieucoop P&M, Staatsbosbeheer en IKL werden behoor-

lijk uitgebreid. Het IVN was verder vertegenwoordigd in een 

drietal gemeentelijke adviesorganen, te weten: De H.A.R.T. 

groep, Het Groenplatform en de Klankbordgroep Structuurnota 

Buitengebied Peel en Maas. 

De voorzitter is namens het IVN lid in het bestuur van de 

Stichting Streekmuseum 't Land van Peel en Maas. 

Leden van de onderhoudswerkgroep kregen een cursus omgaan 

met werktuigen aangeboden door het IKL.  

Een tegenvaller die we het afgelopen jaar 

moesten incasseren is een boete, vanwege 

het niet 100% opvolgen van de regels die 

hoorden bij de subsidieverlening betref-

fende de onderhoudswerkzaamheden in 

het Kwistbeekdal. Dit was een teleurstel-

ling maar ook hier komen we wel weer 

overheen. 

Onze vereniging heeft in 2007 de jaarrekening afgesloten met 

een negatief saldo, doch dit was voorzien. 

De vereniging telde op 31-12-2007:  109 leden 

      20 huisgenootleden 

      30 jeugdleden 

  

31-12-2007 

Peter Maessen 

secretaris 
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EXCURSIE DUURZAAMHEID 

 

 

De Groene Maand activiteiten 

staan in september in het teken 

van duurzaamheid. Het IVN Hel-

den zal aan deze activiteiten een 

bijdrage leveren door een excur-

sie te organiseren naar Paprikak-

wekerij Wijnen in Egchel. Tij-

dens deze excursie zal de nadruk 

liggen naar de energiehuishou-

ding van dit bedrijf. Door inge-

wikkelde processen wordt name-

lijk energie teruggewonnen die 

zowel in het bedrijf als elders 

gebruikt kan worden. 

De firma Wijnen is een pionier op dit gebied. De broers Wijnen 

nodigen ons uit naar hun bedrijf om met deze processen kennis 

te maken. Zij zullen tevens een excursie door hun kwekerij 

houden waarin naast de kweek vooral ook de logistieke ver-

werking van hun product zeer interessant is. 

De precieze datum is hiervoor nog niet bekend. We zullen dit 

in de weekbladen bekend maken. 

Ook kunt u bellen naar; Math. Ghielen. 06-10495465 
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FIETSTOCHT-NECTARKROEGEN 

BAARLO/MAASBREE EN HELDEN 

  

Op zondag 28 september organiseren het IVN Baarlo/Maasbree 

en Helden een ongeveer 35 km lange landschapsfietstocht door 

de Gemeente Maasbree/Baarlo en Helden. Tijdens deze tocht 

wordt er twee keer een stop gemaakt. Eenmaal ergens in Baarlo 

en eenmaal bij de Nectarkroeg aan 

de Zandstraat in Koningslust. Tij-

dens beide stops krijgt u uitleg 

over natuur en de nectarkroeg. De 

route is een beschreven en rond-

gaande route. De route voert o.a. 

langs de Maas, het Dubbroek,  de 

Heldense Bossen, het Kwistbeek-

dal en het Vlakbroek. 

  

Er kan gestart worden bij: 

10.00 u. : vanaf het kerkplein in 

Baarlo.  

               ( info: Ria Hölscher 077-4653256 )                                    

10.00 u. :  IVN gebouw Helden, Kloosterstraat 12  

   ( info: Math. Ghielen 0610495465 ) 

 

De nectarkroeg is een informatiepunt over vlinders. In Limburg 

zijn er enkele tientallen geplaatst in verschillende plaatsen en 

in heemtuinen of  Kinderboerderijen.  

Het IVN Helden beheert een nectarkroeg in Koningslust, in een 

weiland van de Zandberghoeve aan de Zandstraat. Tevens is in 

het vorige najaar hier een z.g. klimaatbosje geplant. Een drietal 

notenbomen die samen met de honderden andere klimaatbosjes 

een bijdrage moeten leveren aan het tegengaan van de klimaat-

verandering. 
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FLORAWERKGROEP IVN HELDEN 

 

Programma 2008 

 

3 augustus aanvang om 9.00 uur 

De Snep Vreedepeelweg Beringe.  

Bij elkaar komen bij de openbare zitbank aan de Vreedepeel-

weg (onder voorbehoud toestemming SBB) 

 

17 augustus aanvang om 9.00 uur 

De Belgenhoek/Kwakvors 

Bij elkaar komen Helenaveenseweg 11 a Grashoek (onder 

voorbehoud toestemming SBB) 

 

21 september aanvang om 9.00 uur 

De Schorfweg 

Bij elkaar komen T-splitsing Hoevenstraat-Schorfweg 

 

 

    
  Toos Wilms 
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AFSLUITNG LIBELLENCURSUS 

  

 

In de periode mei/juni na-

men 10 leden van het IVN 

Helden deel aan de libellen-

herkeningscursus. 

Gedurende 2 binnen- en 2 

buitenlessen werden de 

deelnemers door Jan Ker-

sten en Riek van den Bosch 

uit Asten begeleid bij het 

leren herkennen van libellen 

en juffers. 

Middels een zelf samen-

gesteld boekje, met daarin 

duidelijke instructies hoe 

te leren libellen herkennen, werden de cursisten stapsgewijs 

opgeleid. De praktijklessen, die werden gehouden bij visvijver 

de Breeërpeel en langs het Deurnes kanaal in Helenaveen, wer-

den te theorielessen in de praktijk gebracht. 

Op zaterdag 12 juni was de afsluiting. 

Onze dank aan de deelnemers voor de fijne tijd die we in deze 

periode samen mochten beleven. 

Ook een woord van dank aan Riek en Jan die op een boeiende 

manier de cursisten enthousiast wisten te krijgen om hun ken-

nis uit te breiden. 

Wij wensen de cursisten veel succes in de toekomst. 

  

 

Peter Maessen 
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EVEN TERUGBLIKKEN: 

 

 

Zondag 6 april: Voorjaarswandeling Schadijkse Bossen. 

De Schadijkse Bossen nabij Het Meerdal en Loohorst in de 

gemeente Horst a/d Maas zijn in beheer van Staatsbosbeheer. 

Oud SBB Jan Theeuwen verzorgde voor ons een fijne wande-

ling in dit gebied. Deze Bossen zijn wel wat te vergelijken met 

de Heldense Bossen, veel naaldhout en ook begroeide stuifdui-

nen. SBB heeft hier de moed gehad om ongeveer 80 ha. van dit 

bosgebied helemaal kaal te kappen, deels te ontdoen van de 

bovenste laag aarde om hier de natuur de kans te geven zich 

weer te ontwikkelen tot een open heidegebied met kans tot 

vorming van stuifduinen. Staatsbosbeheer is hier ook al langer 

bezig met bosrandbeheer waardoor je een meer gevarieerde 

begroeiing en flora en fauna krijgt. Het gebied wordt hierdoor 

voor de meer landschapsgenieters ook aantrekkelijker. Onge-

veer midden in dit open gebied heeft men een aantal eikenbo-

men op een van de hoogste duintoppen laten staan. Van hieruit 

heeft men een prachtig uitzicht over het open gebied. Een 

mooie en tevens erg leerzame wandeling. Met dank aan Jan 

Theeuwen. 

Het gebied is 

voorzien van 

bewegwijzer-

de wandelpa-

den. We wa-

ren met 20 

deelnemers. 
 

 

 

 

 

 

Foto: Piet Dijksman.  
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Zondag 18 mei; grensoverschrijdende wandeling over de 

Plateaus en het Hage Ven nabij Valkenswaard en Lommel ( 

B )  

Nelis Verhoeven verzorgd al enkele jaren wandelingen in zijn 

geboortestreek rondom Valkenswaard. Deze zondag nam hij 

ons mee naar natuurgebied De Plateaus op Nederlands gebied 

en het Hage Ven op Belgisch grondgebied. De Plateaus is een 

relatief nieuw natuurgebied beheerd door Vereniging Natuur-

monumenten en maakt een zelfde ontwikkeling door als het 

open gebied in de Schadijkse Bossen zoals in het voorgaande 

artikel omschreven. De ontwikkeling van een open heide en 

vennengebied. Grote delen van dit gebied zijn voormalige 

landbouwgebieden geweest die al jaren geleden zijn terugge-

geven aan de natuur. De oorspronkelijke vennen heeft men 

weer terug laten komen en de heide ontwikkelt zich goed. Er is 

een duidelijk verschil te zien tussen de al oudere gebieden en 

de nieuwe gebieden. De Plateaus gaan over in het Belgische 

natuurgebied. Het Hage Ven. Een gebied met veel vennen en 

doorsneden door de Dommel. In dit gebied ontdekten we o.a. 

Gagel en Zonnedauw. Een bijzondere ervaring mochten we 

meemaken door het geluid van de Roerdomp en zelfs hebben 

we deze schuwe vogel zien vliegen. Een heel bijzonder mo-

ment. Langs dit gedeelte van de route bevinden zich zelfs drie 

vogelkijkhutten die uitzien over diverse vennen. We zagen o.a. 

ook de bruine kiekendief. Bij dit gebied ligt ook De Wulp, een 

bezoekerscentrum van Natuurpunt, de Belgische tegenhanger 

van het Nederlandse Natuurmonumenten. De beheerder van dit 

centrum was zo vriendelijk om speciaal voor ons koffie te ma-

ken, ondanks het gegeven dat het centrum nog niet formeel 

geopend was. Op het Nederlandse deel troffen we ook kruiden-

rijke graslanden aan die middels een fameus bevloeiingssys-

teem trapsgewijs van water worden voorzien. Kortom een zeer 

bijzondere wandeling die beslist een aanrader te noemen is 

voor al diegenen die willen genieten van dit bijzondere land-
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schap. De route is bewegwijzerd en is te bereiken door bij een 

BP tankstation op de weg Valkenswaard / Lommel linksaf te 

gaan. 

We waren met z’n vijftienen. 

Zaterdag 7 juni: Dagwandeling naar het Land van de 

Molignee en Maredsous. 

De weergoden leken ons deze dag niet bijzonder welgezind te 

zijn. Al vanaf het vertrek in Panningen begon het te regenen en 

dit bleef zo tot ver in België. In Maredsous aangekomen was 

het echter droog en bleef het droog waardoor er, ondanks de 

afwezigheid van de zon, geweldig wandelweer overbleef. Ma-

redsous is een grote Benedictijner abdij. Die hoog boven het 

landschap uittorent. Bij deze abdij is een grote horecavoorzie-

ning met een speeltuin en grote terrassen. De wandeling bracht 

ons na een afdaling langs een niet meer gebruikte spoorweg die 

dwars door rotspartijen heen getrokken was. Op de met mossen 

en diverse planten begroeide rotswanden troffen we o.a. Dub-

belloof en Muurvaren aan. Beide zeer zeldzaam. De wandeling 

voerde daarna door het dorpje Sosoye, een prachtig, bijna mid-

deleeuws Ardens dorp gelegen aan de Molignee en midden in 

de natuur. De molignee is een klein riviertje dat zich meande-

rend door natuur en het landschap kronkelt. De Molignee 

stroomt uit in de Maas. Vanuit Sosoye begon een lange klim 

door een adembenemend mooi landschap. Langzaam stijgend 

door bossen, verscholen open dalen en later prachtige verge-

zichten op een plateau. Dit plateau is een groot open gebied 

met enorme velden met graan en koolzaad. Tijdens het voor-

wandelen kleurde dit landschap prachtig geel. Nu droeg het 

vrucht en was het groen met in de randen massa’s rode klapro-

zen. Van Gogh zou het niet mooier hebben kunnen schilderen. 

Onze wandeling voerde verder weer door een glooiend land-

schap met bossen en valleien. Peter Wijnhoven ontdekte hier 

een aantal orchideeënsoorten waaronder het Bleke vogelnestje. 

Verder zagen we de Gevlekte aronskelk, Salomonszegel en 
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Looksoorten. Via weer een plateau bereikten we Denee. Een 

mooi Waals/Ardens dorp, gedomineerd door een middeleeuwse 

kasteelhoeve. Via de binnenplaats van deze hoeve ging onze 

route verder. In Denee beleefde een klein kroegje de dag van 

zijn leven. Net open wisten ze toch een groep van vijftig perso-

nen redelijk snel van koffie en/of bier te voorzien. Na het dorp-

je Denee trokken we verder om via een steile klim en een wijds 

landschap het dorpje Maredred te bereiken. Dit mooie dorpje is 

bekend als een kunstenaarsdorp met vele ateliers en kleine 

winkeltjes. Via een fikse klim bereikten we het klooster Mared-

red, eveneens een grote kloostergemeenschap van de Benedic-

tinessen. We bezochten de mooie Romaanse kloosterkapel. 

Maria werd door vele met een kaarsje vereerd en bedankt voor 

het mooie wandelweer. Via een sfeervolle, bijna gewijde weg 

bereikten we weer het klooster Maredsous waar vele van ons 

zich een Maredsous heerlijk lieten smaken. (De Maredsous is 

een werkelijk heerlijk abdijbier dat je moet drinken uit een 

steenkoude pul). Volgeladen met speciale broden en abdijkazen 

maar moe en voldaan verlieten we, na Wim Maassen, die we-

gens ziekte thuis had moeten blijven, nog een kaart gestuurd te 

hebben, rond de klok van vijven deze mooie omgeving. Even 

later begon het weer te regenen. 

We waren met 49 deelnemers. Touringcarbedrijf Ghielen, waar 

we een 62 persoonsbus gereserveerd hadden, bood ons spon-

taan aan de extra kosten voor de grote bus niet in rekening te 

brengen waardoor deze dagtocht ook voor het IVN budgettair 

neutraal afgesloten kon worden. 

Rond halfacht waren we weer terug in Panningen.  
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Foto’s  Jos Joosten. Dagwandeling 2008 
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STREEKMUSEUM “HET LAND VAN PEEL EN MAAS “ 

 

 

Bouwkundig is het nieuwe streekmuseum in Helden klaar en 

kan gestart worden met de museale inrichting. Deze inrichting 

is ontworpen door Kors de Waard uit Almere die o.a. de muse-

ale inrichting van het  museum “Het nieuwe Land “ in Almere 

ontworpen heeft. Het nieuwe streekmuseum is een samenwer-

kingsverband tussen de Heemkundeverenigingen uit Meyel, 

Maasbree, Kessel, Baarlo, Helden en Neer. Het IVN Helden 

vertegenwoordigt hierbij de IVN afdelingen uit deze regio. In 

dit museum ligt vooral het accent op een verwijzing naar de 

heemkunde en natuur van de deelnemende dorpen. Er komen 

dorpspresentaties, een natuur- en landschapszaal, archeologie, 

techniek en een sagen en verhalenzolder. Tevens zal er een 

documentatieruimte zijn waar geput kan worden uit allerlei 

heemkundige archieven. Er is een ruimte voor wisseltentoon-

stellingen. In dit gebouw zal tevens de Heldense Heemkunde-

vereniging De Moennik gevestigd worden. Het VVV Helden 

krijgt hier ook zijn hoofdzetel. Het museum is te bereiken via 

een ruime foyer waarin de toegangsreceptie en het VVV gele-

gen zijn. Deze foyer in de vorm van een plein is tevens de toe-

gang tot het nieuwe Gemeenschapshuis “Kerkeböske”. In de 

foyer komt tevens een horecagedeelte dat ook door bezoekers 

van het streekmuseum gebruikt kan worden. In het gemeen-

schapshuis komen ook twee sportzalen voor Gymnastiekvere-

niging SSS en komt er een repetitieruimte voor Fanfare St. Ce-

cilea en waarschijnlijk het Heldens Gemengd Koor Belcanto. 
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Ook zal er voor ouderen een ontmoetingsruimte komen met 

een kookpunt. Leden die tijdens openingsuren van het museum 

suppoost willen zijn kunnen kontact opnemen met ondergete-

kende. 

Het museum en het nieuwe gemeenschapshuis zullen op zon-

dag  28 september feestelijk geopend worden. 

 

 

Math. Ghielen 

 

 
 

VERSLAG JAARVERGADERING 17 APRIL 2008  

 

 

Welkomstwoord door de Voorzitter: 

De Voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, een 

speciaal woord van welkom aan de aanwezige jubilarissen. 

Er wordt even stilgestaan bij het overlijden van Frans Pubben, 

een persoon met een enorme passie voor de natuur en het foto-

graferen hiervan. Op zijn 80
ste

 heeft hij nog een diaserie ver-

toond voor het IVN Helden. 

Voor deze vergadering hebben zich 10 personen afgemeld. 

Voor de aanwezigen zie de lijst. 

 

Terugkijkend op het jaar 2007 kunnen we constateren dat het 

weer een goed verenigingsjaar is geweest. Aan het gevarieerde 

jaarprogramma werd door vele natuurliefhebbers deelgenomen. 

Naast de vaste activiteiten heeft het IVN zich ingezet om het 

landschappelijk waardevolle open gebied tussen de bebouwing 

van Helden aan de Neerseweg / ’t Höltje en de bosrand niet te 

bebouwen en open te houden. 

Tevens hebben we ons bij de Gemeente en de Provincie ingezet 

om het natuurgebied de Snep aangemerkt te krijgen als “Zeer 

waardevol natuurgebied”. Hierdoor blijft dit gebied beschermd 
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tegen m.n. verzuring door teveel ammoniakuitstoot. Hier heb-

ben we een succes geboekt. De Snep zal de status van “Zeer 

waardevol natuurgebied” krijgen.  

Ook is het IVN Helden betrokken geweest bij het structuurplan 

buitengebied Peel en Maas. 

De Voorzitter geeft aan blij te zijn met de aanwezigheid van 

alle 4 de jubilarissen: Mevrouw Hanraets, Gerda van de 

Schoor, Sytske Venstra en Ger Derks. 

Bovengenoemde personen ontvangen een zilveren IVN speldje 

en een gesigneerde oorkonde. 

Tevens worden zij bedankt voor het trouwe lidmaatschap in de 

afgelopen 25 jaar. 

 

Een korte omschrijving van de jubilarissen: 

Mevrouw Hanraets: 

Vooral in het begin was zij actief, en was zij bij vele activitei-

ten aanwezig. Duidelijk liet zij merken dat natuur een belang-

rijke interesse bij haar had. 

Gerda van de Schoor: 

Vooral geïnteresseerd in de flora, ook was zij voor velen een 

vraagbaak. Gerda toonde verder op allerlei manieren een enor-

me interesse voor de natuur. 

Sytske Venstra: 

Het jubileum van Sytske had eigenlijk al in 2007 gevierd moe-

ten worden. Maar omdat verleden jaar de jaarvergadering ver-

vroegd was, viel het er net buiten. Sytske is al 16 jaar Bestuurs-

lid waarvan 14 jaar actief als penningmeester. 

Uit monde van de Voorzitter ontvangt Sytske een pluim voor 

de perfecte administratie in al deze jaren. Tevens knutselt Syts-

ke al vele jaren de Kijk Op in elkaar met behulp van de compu-

ter. Ook houdt ze al jaren de ledenadministratie bij. Sytske 

wordt door de Voorzitter vermeld als meest vaste factor binnen 

het Bestuur. 
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Ger Derks: 

Ook Ger was in zijn eerste jaren van zijn lidmaatschap zeer 

actief. Maar nog altijd is Ger actief bij jubilea, tentoonstellin-

gen en bij de plantenwerkgroep. Bovengenoemde jubilarissen 

worden ook door het Landelijke Bestuur bedankt voor hun in-

zet en gefeliciteerd met hun 25-jarig jubileum.  

 

Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 22-03-2007: 

Vraag: 

Ber Aerts: Zijn alle jubilarissen van vorig jaar die niet aanwe-

zig waren bezocht. 

Verder geen op of aanmerkingen, notulen worden door de ver-

gadering goedgekeurd. 

 

Vaststellen jaarverslag 2007: 

Aanvulling op dit verslag: Ber Aerts heeft een geslaagde solo 

actie gevoerd voor het behoud van een monumentale iep aan de 

Stogger.  

Het jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd. 

 

Verslag Commissie van Onderzoek: 

Ger Derks doet als afgevaardigde van de CVO verslag en prijst 

hierin het prima werk van de penningmeester. 

Een aanbeveling door de leden van de CVO voor het opvangen 

van het begrotingstekort, is o.a. het verhogen van de contribu-

tie. Het verslag wordt aan de Voorzitter overhandigd. 

 

Vaststellen begroting 2007: 

De Kijk Op werd na de ledenvergadering van vorig jaar niet 

meer gesponsord. 

We hebben een boete van € 600,00 gekregen wegens het niet 

volgens de kleine regels beheren van ons gebied in het Kwist-

beekdal. Voor de oppervlakte van de sloten in het gebied krij-

gen we geen subsidie. 
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Niet alleen het IVN Helden maar ook andere gesubsidieerde 

instantie’s kregen met deze boetes te maken. Enkele aanwezi-

gen hebben moeite met de opgelegde boete en vragen of deze 

terug te vorderen is. Er is reeds het e.e.a. geprobeerd maar tot 

op heden zonder resultaat. 

We hebben deze boete wel kunnen compenseren door als ge-

volg van het natte najaar het gebied niet te laten maaien maar te 

laten begrazen door schapen. Hierdoor bespaarden we maai- en 

afvoerkosten. Tevens heeft SBB ons toegezegd om het maaisel 

van toekomstige jaren te mogen opslaan in een van hun wei-

landen, waardoor wij in de toekomst afvoerkosten kunnen be-

perken.  

 

De inkomsten van de Groene Winkel waren lager dan in het 

jaar 2006. 

De post afschrijvingen is hoog, ten gevolge van de beamer en 

laptop, die in 3 jaar worden afgeschreven. 

Een bedrag van € 270.00 inzake huisvestingskosten werd te-

rugontvangen. 

Ook de komende jaren moeten we rekening houden met een 

tekort van ca € 1600.00. 

Enkele maatregelen om deze tekorten op te vangen zijn door 

het Bestuur genomen: Er worden minder exemplaren van de 

Kijk Op gedrukt en de Kijk Op werd en wordt in het zwart/wit 

uitgevoerd. Binnen het Bestuur is tevens gesproken over het 

plaatsen van advertenties. 

Toos Wilms: Moet het IVN zich niet meer richten op educatie 

i.p.v het uitvoeren van projecten? Antwoord Voorzitter: 

Als er geen projecten meer worden uitgevoerd zal er gezocht 

moeten worden naar andere vormen van subsidie. Dit valt over 

het algemeen niet mee. Overigens geeft de voorzitter mevr. 

Wilms gelijk. We moeten op de eerste plaats educatieve activi-

teiten ontplooien. Doch er is in Helden geen andere natuur of 
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milieuclub die naar het natuur en milieubelang kijkt. Doen wij 

niets dan heeft de overheid vrij spel. 

De vergadering keurt de begroting goed. 

 

Verkiezing en benoeming van de CVO: 

Peter Wijnhoven stelt zich kandidaat en wordt door de verga-

dering akkoord bevonden. Het komende jaar zal de CVO be-

staan uit Ger Derks en Peter Wijnhoven. 

Mart Christiaens wordt, als aftredend lid van de CVO, door de 

Voorzitter bedankt voor zijn inzet in de afgelopen 2 jaar. 

 

Vaststellen Contributie: 

Aangezien er in de afgelopen 30 jaar geen contributie verho-

ging heeft plaatsgevonden, stelt Het Bestuur voor de contribu-

tie vanaf  2009 met € 5.00 te verhogen. 

Deze aanpassing zal op jaarbasis ca  € 645.00 opleveren. 

In 2010 zal de contributie niet worden verhoogd, maar zal de 

korting op uitkeringsgerechtigden komen te vervallen. 

Na 2009 zal eens in de vijf jaar de contributie met de som van 

5 jaar indexatie worden aangepast.   

De vergadering stelt voor de contributie in 2009 met € 5.00 te 

verhogen en de kortingen ook af te schaffen. 

Dit alles lijkt een forse aanpassing maar op jaarbasis gezien 

valt dit allemaal wel mee. 

Wel wordt door de vergadering voorgesteld de contributiewij-

zigingen, en de opbouw van het contributiebedrag te vermelden 

in de Kijk Op. Het voorstel wordt aangenomen. 

 

Verkiezing en benoeming Bestuursleden: 

Nelis Verhoeven is statutair aftredend en stelt zich herkiesbaar. 

Wim Maassen treedt toe tot het Bestuur. 

De vergadering gaat hiermee akkoord.  
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Plannen 2008/2009: 

Formeel bestaat het IVN Helden dit jaar 30 jaar. Dit zal in de 

loop van het jaar op een gepaste manier worden gevierd. 

In september zal er aandacht worden besteed aan de natuur-

kroegentocht. Ook zal er in 2008 worden gestart met een libel-

lenherkenningscursus. Het mooie watervalbehang is destijds 

gesponsord door schildersbedrijf Jac Kranen. 

Op het eind van het jaar zal fam. Kranen worden uitgenodigd 

voor de officiële aankondiging hiervan. 

De florawerkgroep onder leiding van Toos Wilms zal het ko-

mende jaar vanwege de drukke werkzaamheden van Toos door 

het Bestuur worden begeleid. 

Misschien kan er worden meegelift met het IVN Roermond. 

Het Bestuur hecht veel waarde aan het voortbestaan van deze 

werkgroep. Peter geeft aan dat als het nodig is de leden van de 

florawerkgroep het Bestuur moeten inschakelen. 

Rondvraag: 

Mart Christiaens: We leven in een computertijdperk, hoeveel 

links staan er op de IVN site. Antwoord Peter: 

De site van het IVN Helden heeft vele links met diverse aan-

verwante instantie’s. Overigens zijn er weinig leden die een 

account hebben aangevraagd. Moet er een nieuwe machtiging 

worden ingevuld? De machtiging voor het innen van de contri-

butie is eenmalig en er kan niet meer worden afgeschreven als 

het vermelde bedrag. 

Johan Bruinen meldt een activiteit die misschien meegenomen 

kan worden in het programma 2009 

De Voorzitter meldt dat mensen zich nog aan kunnen melden 

voor de libellencursus, tevens wordt vermeld dat het zeer snel 

gaat met de aanmeldingen voor de dagwandeling. 

Sluiting: 

De Voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid 

en nodigt allen uit voor een hapje en een drankje. 
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Het IVN Helden heeft een website. Hier kunt u veel wetens-

waardigheden over onze vereniging lezen zoals: jaarprogram-

ma, contributie, de verschillende werkgroepen, bestuur en de 

laatste nieuwtjes. Ook vindt u informatie over de natuurgebie-

den in en rondom onze gemeente. Leest u zelf, een bezoekje 

aan onze website is de moeite waard.  

www.ivnhelden.nl 

 
 

 

 

 

 

 

Samenstelling en vormgeving: S. Venstra 

Vormgeving omslag: N. Verhoeven 

Vouwen en nieten:  M. Verkoelen 

   S. Venstra 

   J. v. Enckevort 

Kopieerwerk: Verhoeven-Smeets Groep 

 

 

De volgende Kijk Op verschijnt 1 oktober 2008. Kopij hiervoor 

kunt u vóór 1 september inleveren bij Sytske Venstra.  

E mail: Svenstra@hetnet.nl 

 

 

Nieuwe leden 

Mevr. Jose Daniels-Creemers 

Uit Panningen 

http://www.ivnhelden.nl/
mailto:Svenstra@hetnet.nl


 

 

 

De wespenspin, in 1980 een zeldzaamheid 

in Zuid Limburg, nu ook in Groningen 

gezien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Ijsvogel. In 1997 werden er 50 

paren geteld, in 2003 al 500. Met 

dank aan de zachte winters. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

De boomkikker, nu nog waargenomen in het 

Zuidoosten. Volgend jaar in Friesland?? 

 

 

 

 

Kijk Op 
 

 

 
1978 

IVN Helden 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De toekomst van Nederland??? 

 

 

 

 

 

Jaargang 27 nummer 1  thema nieuwe soorten 
 



 

 

Het IVN (vereniging voor natuur- en milieueducatie) is een landelijke 

vereniging die in 1960 is opgericht, met als doel het bevorderen van het 

natuur- en milieubesef, 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. 

 

 

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

Huisgenootleden                 € 14,00.  

Een abonnement op de Natuurgids   € 13,50 per jaar.  

De contributie/abonnementgeld worden per incasso geïnd.  

 

 

“Kijk Op” is een uitgave van het IVN Helden. Dit blad verschijnt 4 keer 

per jaar in een oplage van 175 exemplaren. Kopij kunt u inleveren op 

diskette/E-mail of op papier bij de redactie van de Kijk Op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website IVN Helden: http://www.ivnhelden.nl 

Leden kunnen een account aanvragen voor het besloten gedeelte. 
 

 

 

 

 

ADRESSEN BESTUUR EN WERKGROEPEN 

 

Voorzitter:       

Math Ghielen, Schoutenring 14, 5981 DS Panningen 

Tel: 077-307 49 39 

 

Secretaris, vogelwerkgroep en PR: 

Peter Maessen, Dorpstraat 89, 5993 AM Maasbree      

Tel: 077-465 37 61 p.maessen@ivnhelden.nl    

 

Penningmeester, Redactie Kijk Op en Ledenadministratie:     
Sytske Venstra, Hoekerstraat 9 B, 5987 AN Egchel 

Tel: 077-306 07 91 

    

Bestuurslid: 

Wim Maassen, Koetsiersweg 8, 5988 CN Helden  

Tel. 077-466 17 70 

     

Jeugdwerkgroep: 
Jan van Enckevort, Kievit 15, 5986 NG Beringe      

Tel: 077-307 33 42  

 

Groene Winkel:    

Jo Lormans, Markt 109, 5981 AP Panningen   

Tel: 077-307 22 85    

    

Activiteitenwerkgroep: 

Jan Jacobs. W. Crijnsstraat 7. 5988 KL Helden 

Tel: 077-307 77 92 
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VERENIGING VOOR NATUUR-  EN MILIEU EDUCATIE 

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 ruim aanwezig. 
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Activiteiten 

Okt-nov-dec 2008 

 

Datum Activiteit Blz. 

Zo   5 okt Paddenstoelenwandeling 

Gids: Gerard Dings 

Vertrek 9.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator: Jan Jacobs Tel. 077-3077792 

 

Wo 22 okt Excursie Paprikakwekerij Wijnen te Egchel 

Vertrek 18.45 uur vanaf IVN gebouw 

19.00 uur bij Wijnen, Molenheg 10. Egchel 

Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939 

11 

Za 25 okt Nacht van de nacht 

Vertrek 21.45 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator: Peter Maessen Tel. 077-4653761 

12 

Za   1 nov Natuurwerkdag door natuurwerkgroep 

Vertrek 8.45 uur vanaf het IVN gebouw of 9.00 

uur bij het Kwistbeekdal 

Coördinator: Jan Jacobs Tel. 077-3077792 

13 

Do 27 nov Dialezing Orchideeën 

Inleider Evert Prast 

Aanvang 20 uur in het IVN gebouw  

Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939 

 

Do 11 dec Diaserie watervogels van de Maas en de grindga-

ten door Henk van Dijk 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator: Jan Jacobs Tel. 077-3077792 

 

Zo 28 dec Winterwandeling 

Organisator: IVN Baarlo 

Vertrek 13.30 uur vanaf IVN gebouw Helden 

Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939 
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VOORWOORD 

 

 

Een nieuwe herfst heeft zich inmiddels al aangekondigd. Overal om ons 

heen zien we de natuur een bloeiperiode afsluiten met een resultaatpe-

riode. Planten zorgden voor zaden al dan niet verpakt in iets lekkers. 

Dieren zorgden voor nakomelingen. De meeste jonge dieren zijn in-

middels volwassen. Enkele jonge dieren doen er meerdere jaren over 

om volwassen te worden. Bij dit alles speelt de mens een steeds belang-

rijkere rol. In deze Kijk Op verslagen en uitnodigingen van/voor IVN 

activiteiten. IVN-ers die op een respectvolle waarderende manier bezig 

zijn in, met en voor de natuur. 

 

 

      De redactie 

      Jan van Enckevort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk Op, oktober 2008 

Jaargang 27, nummer 1 
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WERKGROEPEN VAN HET IVN HELDEN 

 

Het IVN Helden kent binnen de vereniging diverse werkgroepen.  

Als lid zijnde kunt u zich bij een (of meerdere) werkgroep(en) aanslui-

ten, neemt u daarvoor contact op met de contactpersoon. 

Bij elke werkgroep is nog plaats. 

 

De Jeugdwerkgroep:  

Ongeveer 40 jeugdigen van groep 6 – 8 zijn op diverse educatieve ma-

nieren bezig met natuurbeleving. Onderhoud van de natuur zoals o.a. 

het opschonen van poelen in het Kwistbeekdal 

Contactpersoon:  

Jan v Enckevort, Kievit 15, 5986 NG Beringe. Tel: 077-3073342 

  

De Kijk Op werkgroep: 

Deze werkgroep zorgt voor het samenstellen van het verenigingsblad 

De Kijk Op. Een blad met allerlei informatie over lezingen, wandelin-

gen en natuur.  

Contactpersoon: 

S. Venstra. Hoekerstraat 9B 5987 AN Egchel Tel: 077-3060791 

 

De Vogelwerkgroep: 

Een werkgroep die zich bezig houdt met het in stand houden van 

diverse voorkomende vogelsoorten als Kerkuil. Steenuil, Bosuil 

en weidevogels. Dit wordt gerealiseerd door o.a. het ophangen en 

onderhouden van nestkasten en weidevogelbescherming in sa-

menwerking met agrariërs. Ook doet deze werkgroep mee aan 

jaarlijkse vogeltellingen. 
Contactpersoon: 

Peter Maessen, Dorpstraat 89, 5993 AM Maasbree. Tel: 077-4653761 
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De Landschapsonderhoud werkgroep: 

Deze werkgroep houdt zich bezig met natuuronderhoud in met name 

het Kwistbeekdal in Helden-dorp waar het IVN een natuurgebied be-

heert. 

Contactpersoon: 

Henk van Loon, Past.Knippenbergstraat 14, 5988 CV Helden. Tel: 077-

3076874 

 

De Groene Winkel: 

Een mobiele winkel waar boeken en van alles wat met natuur te maken 

heeft wordt verkocht. Aanwezig op markten, braderieën en overige 

activiteiten in de regio. 

Contactpersoon: 

Jo Lormans, Markt 109, 5981 AP Panningen. Tel: 077-3077792 
 

De Florawerkgroep: 

Een groep die planten in wegbermen en natuurgebieden inventariseert. 

Hierbij wordt veel kennis opgedaan over planten, bloemen en bomen 

enz. 

Contactpersoon: 

Toos Wilms. Zeelen 38, 5981 PN Panningen. Tel: 077-3075111 

 

De Activiteitenwerkgroep: 

Groep leden die het jaarprogramma samenstellen en de activiteiten 

organiseren. 

Contactpersoon: 

Jan Jacobs. W. Crijnsstraat 7, 5988 KL Helden. Tel: 077-3077792 

 

De Dassen of zoogdierenwerkgroep: 

Groep die zich bezig houdt met inventariseren en bescherming van 

dassen en andere kleine zoogdieren. 

Contactpersoon: 

Jan Jacobs. W. Crijnsstraat 7, 5988 KL Helden. Tel: 077-3077792 

 

Het Bestuur: 

Het bestuur bestaat uit 5 mensen. We hebben dringend behoefte aan 

meer bestuursleden. De organisatie kost veel tijd. Iets voor jou? 

Contactpersoon: 

Math Ghielen, Schoutenring 14, 5981 DS Panningen. Tel: 077-3074939 
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CONTRIBUTIE EN ABONNEMENT NATUURGIDS 2009 
 

 

Zoals jullie hebben kunnen lezen is op de jaarvergadering door de leden 

besloten om de contributie voor 2009 te verhogen met € 5,00 en de 

leeftijdskorting te laten vervallen. Het bestuur gaat hier in mee en dat 

betekent dat de contributie voor een gewoon lid  € 22,50 wordt en voor 

een huisgenoot  € 14,00.  

Het abonnement op de Natuurgids blijft  € 13,50. 

Deze bedragen zullen in de eerste week van het nieuwe jaar van uw 

rekening worden geïncasseerd. Daar hoeft u niets voor te doen, het gaat 

allemaal automatisch.  

De leden die het IVN niet hebben gemachtigd, krijgen een brief (per 

post of E-mail) waarin staat hoeveel ze zelf mogen overmaken op de 

bankrekening van het IVN Helden.  

Ik hoop dat u hiermee voldoende bent ingelicht. Heeft u nog vragen, of 

wilt u iets veranderen zoals wel of niet de Natuurgids erbij, neem dan 

contact met mij op. 

 

 

 

Sytske Venstra 

Tel: 077-3060791 

E-mail: svens-

tra@hetnet.nl 
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SCHILDER JAC KRANEN UIT HELDEN SCHENKT IVN 

SCHITTERENDE FOTOWAND. 

 

 

Ter gelegenheid van de renovatie van ons gebouw, al enige tijd gele-

den, kregen we van schildersbedrijf Jac Kranen, Kaupmanshof in Hel-

den een natuurfotowand van 3,50 x 3,00 meter geschonken. Het heeft 

enige tijd geduurd maar nu is het klaar en siert hij de achterwand van 

ons leslokaal. Dit uit verschillende delen bestaand regenwoudtafereel 

met daarin een schitterende waterval is door Nel en Wim Maessen in 

enkele dagen tijd minutieus aan elkaar geplakt en op de achterwand 

aangebracht. De afbeelding beslaat bijna de hele achterwand. 

Het is een prachtig geheel geworden en siert onze lesruimte. 

Graag willen wij Jac Kranen heel hartelijk bedanken voor deze bijzon-

der sympathieke geste. Natuurlijk ook Nel en Wim, hartelijk bedankt 

voor dit staaltje van precieze behangwerk. 

 

 

 

Het bestuur.    
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IN MEMORIAM MARTIN VAN LEUVEN 

 

 

 

Midden augustus bereikte ons het bericht dat Mart van Leuven overle-

den was. Mart werd in 2002 samen met zijn vrouw lid van onze vereni-

ging. Hij was een echt natuurmens. Wonend in de natuur van de Hel-

dense Bossen werkte hij hier, rondom zijn huis, gestaag aan de creatie 

van een stukje paradijs. Natuur in zijn vele varianten, hier maar ook in 

Frankrijk, genoot zijn volle belangstelling en aandacht. Deze belang-

stelling bracht hem ook bij onze vereniging. Hem en meestal samen 

met Miep, zijn vrouw, mochten we regelmatig verwelkomen op onze 

wandelingen of lezingen. Mart was niet actief werkzaam binnen onze 

vereniging maar sympathiseerde vooral met onze inzet voor de natuur. 

Hij vond ons werk belangrijk. Hiervoor alleen al willen wij hem graag 

bedanken. Bedroeft namen wij in de kerk van Helden afscheid van hem. 

Hem een goede reis wensend, op weg naar een nieuwe toekomst. 

 

 

Math. Ghielen  
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IN MEMORIAM HAY VAESSEN 

 

 

 

In de laatste week van 

juni hoorden we dat 

Hay Vaessen overle-

den was. Hay is ruim 

10 jaar geleden lid 

geworden van het IVN 

Helden nadat hij een 

Vogelcursus bij onze 

vereniging gevolgd 

had. Vogels en met 

name roofvogels geno-

ten zijn bijzondere 

belangstelling. Wij hebben dit kunnen merken als hij samen met de 

leden van onze landschapswerkgroep bezig was in het Kwistbeekdal of 

in het Muskesven. Want ook van deze werkgroep werd hij een enthou-

siast lid. Samen werken in de natuur en intussen de lucht afspeuren en 

alles in de gaten houden wat er vliegt, zingt of zit. 

Hier hebben we Hay vooral leren kennen als een aimabele man. Rustig 

werkend en pratend maar vooral genietend van de hem omringende 

natuur. Op onze eerste werkbijeenkomst hebben we hem in stilte her-

dacht. We zullen hem missen in dit groepje. 

Op 3 juli hebben we tijdens zijn uitvaartdienst afscheid van hem geno-

men en hem goede reis gewenst “naar een landschap achter alle verte “ 

 

 

Math. Ghielen  
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VOOR DE JEUGDLEDEN  
 

 

Dit is de eerste Kijk Op voor jou. Het is een boekje van het IVN Hel-

den. Alle leden van onze natuurclub krijgen het vier keer per jaar. Er 

staat van alles in. Wat we samen gedaan hebben, wat leden ontdekt 

hebben en nog veel meer. Er staat ook in wat de volwassen leden gaan 

doen. Kijk de Kijk Op maar eens door. Je mag zelf ook tekeningen voor 

de Kijk Op maken. Of misschien wel een stukje schrijven over wat we 

met het jeugd IVN gedaan hebben. Fijn dat je lid bent geworden. We 

maken er samen 10 leuke bijeenkomsten van. Een paar keer blijven we 

binnen. Meestal gaan we de natuur in. In november en februari gaan we 

in de natuur werken. Dat doen we samen met de volwassenen van de 

werkgroep. Deze groep gaat bijna elke maand ergens werken in de na-

tuur. Als je dit boekje krijgt zijn we al een keer bij elkaar geweest. Dat 

was de septemberbijeenkomst. We hebben kennis gemaakt met elkaar. 

We hebben ook lekker gewandeld in de bossen vlak bij het IVN ge-

bouw. We hebben elkaar veel verteld. Wij, de leidsters en leiders doen 

ons best er fijne gezellige bijeenkomsten van te maken! Doe mee! 

 

 

      Jan van Enckevort 
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EXCURSIE DUURZAAMHEID  

BIJ  PAPRIKAKWEKERIJ WIJNEN IN EGCHEL 

 

 

Woensdag 22 oktober 2008 

Bijeenkomst: 18.45 uur bij het IVN gebouw Helden en 

         19.00 uur bij het bedrijf. Molenheg 10. Egchel 

                   De excursie zal tot uiterlijk 22.00 uur duren. 

 

Jaarlijks organiseren alle IVN afdelingen in september een thematische 

Groene Maand activiteit. Dit jaar is het thema duurzaamheid.  

Door drukke werkzaamheden is het er in september echter niet van 

gekomen rondom dit thema een activiteit te organiseren. Het thema is 

echter te belangrijk om het over te slaan. We hebben paprikakwekerij 

Wijnen in Egchel bereid gevonden uitleg te geven hoe zij met duur-

zaamheid, energieopwekking en besparing omgaan. 

Paprikakwekerij Wijnen is met ongeveer 20 ha onder glas een dyna-

misch en modern bedrijf en een van de grootste paprikakwekerijen in 

Limburg. Binnen het bedrijf is milieu een belangrijk aandachtspunt. De 

kassen zijn voorzien van het predikaat “Groen Label“ vanwege de mili-

euvriendelijke en energiebesparende maatregelen die zijn doorgevoerd 

zoals schermen, frequentie gestuurde pompen en warmtekrachtkoppe-

lingen. Een bedrijf met deze omvang vreet normaliter energie. De hoge 

kosten van energie en de belasting van het milieu dwingen tot energie-

besparing en duurzaamheid. 

Hiervoor zijn in dit bedrijf geavanceerde installaties gebouwd. Energie-

besparing, economie en duurzaamheid zijn hierbij de leidraden ge-

weest. Pieter Wijnen zal tijdens deze excursie uitleg geven hoe e.e.a. in 

zijn werk gaat en wat de energie en milieuvoordelen zijn.  

Na de uitleg staat een rondleiding door de kwekerij op het programma. 

We maken kennis met de teeltmethoden, de verschillende soorten pa-

prika’s, de pluk en de kwaliteitsbewaking. 

Een bijzonder interessant onderdeel zijn de transport, sorteer- en in-

pakmachines. 

Kortom een bijzonder interessante excursie waarvoor de firma Wijnen 

en het IVN Helden u van harte uitnodigen. 
Math. Ghielen 

06-10495465 
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NACHT VAN DE NACHT BIJ HET IVN HELDEN 

 

 

Op 25 oktober worden in heel Nederland, voor de 4
e
 keer, weer vele 

activiteiten in het kader van “laat het donker donker zijn” georgani-

seerd. Bedoeling van deze activiteiten is deelnemers te laten genieten 

van de avond/nacht duisternis. De landelijke organisatie is in handen 

van Stichting Natuur en Milieu en de Provinciale Milieuorganisatie’s. 

Gemeente’s en bedrijven zullen worden benaderd om de verlichting van 

o.a. overheidsgebouwen te doven om zo de nachtelijke lichthinder te 

voorkomen. Ook het IVN Helden doet weer aan deze Nacht van de 

Nacht mee. Op 25 oktober kunt u met het IVN Helden een nachtelijke 

wandeling gaan maken, door een van de natuurgebieden in de Heldense 

omgeving. Tijdens deze ongeveer 2 uur durende wandeling, met hal-

verwege een nachtpicknick, kunt u genieten van de nachtrust en de 

nachtelijke geluiden die er op dat moment te horen zijn, b.v. het roepen 

van bosuilen. 

Startgevens: 

Vertrek om 21.45 uur vanaf het IVN gebouw Kloosterstraat 12 te Hel-

den-dorp. We zijn hier om ca 0.30 uur weer terug. 

Voor meer (landelijke) informatie kunt u terecht bij: 

www.ivnhelden.nl en www.nachtvandenacht.nl 

 

 

http://www.ivnhelden.nl/
http://www.nachtvandenacht.nl/
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NATUURWERKDAG 

 

Vorig jaar was de Natuurwerkdag een groot succes. Ruim 11.000 men-

sen werkten zaterdag 3 november verspreid over 320 locaties in het 

Nederlandse landschap. Jong en oud staken de handen uit de mouwen 

op deze heerlijke herfstdag: er werd gesnoeid, gezaagd, gehooid, poelen 

schoongemaakt, wilgen geknot en met takken gesjouwd. Voor de na-

tuur is dit belangrijk. Zo krijgen veel soorten planten en dieren de ruim-

te. Natuurlijk vindt ook dit jaar weer de Natuurwerkdag plaats zoals elk 

jaar op de eerste zaterdag van november.In Helden wordt op twee loca-

ties gewerkt in het Kwistbeekdal. De eerste locatie is bij de weiden van 

de IVN en de andere plaats is de poelen van Staatsbosbeheer. Vorig jaar 

was het voornamelijk de jeugd die de poelen heeft vrijgemaakt van 

hout. De Natuurwerkdag valt dit jaar ook samen met Make a Difference 

Day (MADD) op 1 en 2 november. Deze dagen staan in het teken van 

vrijwilligerswerk. In zeven jaar tijd is 

de Natuurwerkdag uitgegroeid tot een 

grote nationale werkdag. De deelnemers 

waarderen het fysieke werk, de gezel-

ligheid, het saamhorigheidsgevoel en in 

de natuur bezig zijn. Op de Natuur-

werkdag wordt het belang van natuur en 

landschap op een onvergetelijke manier 

onder de aandacht gebracht. Meer in-

formatie is te vinden op de site 

www.natuurwerkdag.nl of bij Henk van 

Loon van de werkgroep onderhoud. 

                        Henk van Loon 

 

http://www.natuurwerkdag.nl/
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WAARNEMING 

 

 

Hallo allemaal. 

Ik kreeg net een telefoontje van mijn zoon dat hij een heel rare vlinder 

had gezien. Eerst dacht ik dat het een Phegeavlinder was, gezien de 

beschrijving. Maar toen ik hem daar een foto van liet zien bleek dat niet 

te kloppen. De vlinder heeft doorzichtige vleugel met een zwarte rand 

en een fel oranje band midden om het achterlijf. 

De vlinder is slechts enkele centimeters groot. De waarneming is ge-

daan in Horn in de buurt van de sporthal en rijopleiding centrum. 

Na veel zoeken denken wij dat het om de APPELGLASVLINDER  

(Synanthedon myopaeformis) gaat. 

Dit is een overdag vliegende nachtvlinder en zeldzaam in Nederland. 

Vliegt dan meestal in oude appelboomgaarden. 

Zoek hem maar eens op. B.v. op: vlindernet .nl    

 

 

Wim Maassen 

 

 
 
 

NOG EEN WAARNEMING 

  

 

Hierbij een leuke waarneming in Maasbree city 

Een nest boerenzwaluwen met daarin 2 albinozwaluwen. 

Eigenschap van albinozwaluwen is dat ze slecht zien en horen dus een 

lang leven zullen ze niet beschoren zijn 

  

 

Peter Maessen 
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ZWALUWEN IN KONINGSLUST 

 

 

Enkele jaren geleden zijn leden van de Vogelwerkgroep van het IVN 

Helden gestart met het zwaluwenproject in Koningslust. 

Doel van dit project was in grote lijnen het beschermen van en het in 

stand houden van de populatie huiszwaluwen in de Gemeente Helden. 
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Aanstoot om hiermee te starten was destijds een spontane reactie van 

enkele bewoners van de Adriaansweg. In deze straat zaten in verhou-

ding tot andere delen van Koningslust erg veel huiszwaluwen. 

Aangezien huiszwaluwen vooral als ze jongen hebben enige 

(poep)overlast kunnen veroorzaken, werden sommige nesten door de 

bewoners van de gevels verwijderd. Enerzijds was dit jammer maar 

anderzijds betrof het hier ook een beschermde vogelsoort, die voorkomt 

op de rode lijst van bedreigde diersoorten. 

Leden van de Vogelwerkgroep waren dan ook blij met de vragen die er 

destijds door enkele meelevende bewoners werden gesteld, over hoe dit 

“probleem” opgelost zou kunnen worden. Besloten werd dan ook om te 

starten met bovengenoemd zwaluwenproject. Door het ophangen van 

trespa plankjes onder de nesten werd de “overlast” grotendeels opge-

lost. Zo half april (afhankelijk van de broedtijd) werden de plankjes 

opgehangen en eind augustus werden deze dan weer verwijderd. 

Doordat er in de loop der jaren steeds meer aanvragen binnen kwamen, 

ook vanuit buiten de Gemeente Helden, heeft deze aanpak zeer goede 

resultaten opgeleverd. Ook dit jaar weer kwamen er enkele nieuwe 

aanvragen binnen. 

Een van deze aanvragen was toch wel erg opmerkelijk. 

Was het zo dat de Adriaansweg dit jaar maar enkele nestjes telde, des te 

meer zaten er bij de Fam Berkers op de Poorterweg. 

Aan de woning van deze familie hingen 17 zwaluwnesten, de zwaluwen 

vlogen daar in groten getale door de lucht. Veel van deze nesten kenden 

al een 2de broedsel. De hier broedende zwaluwen zullen dit seizoen 

zo’n 80 jonkie’s groot gaan brengen. Het is een mooi gezicht hoe op dit 

adres de zwaluwen zich vermaken. 

Doch door dit grote aantal nesten was het niet mogelijk hier plankjes te 

gaan hangen, en werd dus samen met de bewoners besloten geen actie 

te ondernemen en de nesten gewoon te laten hangen. 

Als antwoord op de spontane aanbieding van de familie Berkers, werd 

door de leden van de Vogelwerkgroep de afspraak gemaakt dat na het 

broedseizoen de rolluiken door hun zullen worden gereinigd. 

Alom iedereen blij, de zwaluwen, de bewoners en ook de leden van de 

Vogelwerkgroep van het IVN Helden. 

 

 

Peter Maessen  



17 

VERSLAG VAN DE FIETSTOCHT VAN ZONDAG 29 JUNI  

2008. 

 

  

Deze fietstocht stond eigenlijk onder auspiciën van de Vogelwerkgroep. 

Vroeg op de dag meldden zich dertien vroegefietsvogels voor een 

tochtje rond Helden. Peter Maessen had een mooie route op papier, met 

in zijn hoofd als verrassing, nog een extra toegift van 10 km.  

Via het Kwistbeekdal, Lang Hout en Rinkensfort bereikten we de 

mooie buurt Soeterbeek. We genoten van de mooie vroege ochtend, 

weinig auto's, de stilte en ruimte om alles te overzien. 

De buurtschappen Bong, Hert, Schafelt en Hei toonden ons de rust en 

gezelligheid, aan de kleine straatjes. Nu volgden we de oude Maasar-

men, Dubbroek en Koelbroek rond Maasbree, Kockerse en Boekend. 

Over Bruggen en kleine paadjes bereikten we de Crayelheide. Samen 

met de Lange Heide een mooi en groot geheel als buffer tussen alle 

bebouwingen, nieuwe industrie en grote kassengebieden. We zagen hier 

een gevarieerde plantengroei, maar ook diverse vogels als: Boomkle-

ver, Boompieper, Buizerd, Geelgors, Graspieper, Groene Specht, 

Groenling, Roodborsttapuit, Scholekster en twee olijke Steenuiltjes.  

Bij een volgende rit, misschien ook de Ortolaan. 

Nu volgden Korte Hei, Aschbroek en Winkel, met een terrasje in de 

idyllisch gelegen Sambucushof. Via Schoorveld, Hulsing en Remer 

bezochten wij aan de Zandstraat te Koningslust de "Nectarkroeg". 

Dit is ook een IVN-project, het moet een eldorado voor allerlei insecten 

worden. Na een rit door het Vlakbroek, Slinkstraat, Vosberg en Loo, 

kwamen alle tevreden deelnemers weer thuis. Mooi, mooi. !!!  

Voor herhaling vatbaar !!! 

 

 

Bèr Aerts.    
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AVONDWANDELING DEURNSCHE PEEL TE HELENAVEEN 

Donderdag 3 juli: 

 

 

Na met 12 personen te zijn gestart togen we naar dit prachtige Peel 

gebied. De weergoden waren ons gunstig gezind het was bewolkt, maar 

droog en windstil. Aan het begin van de wandeling werden we verrast 

door een aantal koeien in de vrije natuur waarvan er een net gekalfd 

had. Naarmate we het gebied verder betreden worden we omringd door 

metershoge Adelaarsvarens die hier zeer uitdrukkelijk aanwezig zijn en 

weelderig groeien. Er stromen beekjes links en rechts die zorgen voor 

afwisseling in het landschap.  

Karakteristiek voor dit Peel gebied zijn de bossen met de verscheiden-

heid aan bomen waaronder de Lariks. 

Kenmerkend voor dit Peel gebied zijn de mooie Vennen waarin het Riet 

centraal staat. Ook mochten we nog een glimp opvangen van de Kare-

kiet die tussen het Riet zat te broeden.  

Het landschap is hier adembenemend mooi, we zijn van mening dat dit 

een van de mooiste natuur gebieden van Limburg is met o.a. de vele 

soorten paddenstoelen die we mochten bewonderen waaronder de Oes-

terzwam platte Tonderzwam en de Berkenzwam. 

 
Hilariteit alom toen we, verscholen tussen enkele bomen in het mos, de 

Grote Stinkzwam ontdekten en konden genieten van dit mooie exem-
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plaar. Deze werd natuurlijk meteen op de gevoelige plaat vast gelegd 

door Peter Maessen. [zie foto]  

Na van al dit moois genoten te hebben, we waren weer terug in Helena-

veen, zagen we op de terug weg aan de rand van het bos, plotseling nog 

een hert te voorschijn komen, dit gaf aan deze wandeling nog een extra 

dimensie.  

Tot slot gingen we richting auto maar niet voordat we eerst nog een 

kopje koffie in “De Halte” in Helenaveen gedronken hebben. Na afloop 

kunnen we terugzien op een fantastische wandeling met veel “Humoris-

tische” kanten en veel positieve indrukken die we niet gauw zullen 

vergeten. ”GEWELDIG” 

 

       

  Mia Schrijen  

 

 

 

 

 
             foto: Nel Maassen. De Deurnese Peel 
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Verslag van de NATUURWANDELING RAVENVENNEN.  

Op zondagmorgen 24 augustus 

 

10 Personen waren om 9 uur present, na nog even op de langslapers te 

hebben gewacht zijn we vertrokken. 

Om half 10 wacht de gids van het Limburgs landschap ons op. 

Na een korte kennismaking en enige uitleg over het gebied gingen we 

op pad. Het gebied vormt het hoogterras tussen de Maas en het verder 

naar het oosten gelegen Reichswald en bestaat uit terrassen en vennen 

en hier en daar een stuifduin. Het was dan ook adembenemend wat we 

te zien kregen. De gids wees ons op sporen van reeën en een das. En 

boven ons hoofd waren drie jonge Boomvalken aan het oefenen. 

In en rond de vennen was veel bedrijvigheid van Eenden, Talingen en 

Meerkoeten. Maar ook de plantengroei was zeer divers. Er stonden 

planten als kleine Zonnedauw en Wolfspoot maar ook zeldzame padde-

stoelen. En na enig zoeken en aanwijzingen van de gids troffen we ook 

nog enkele klokjes Gentiaantjes aan tussen de heide struiken. Alles bij 

elkaar een zeer geslaagde excursie, zeker toen we bij restaurant Jagers-

rust door Frits nog werden getrakteerd op koffie met gebak. 

Na namens het IVN Helden iedereen bedankt te hebben zijn we met een 

voldaan gevoel weer huiswaarts gekeerd. 

Wim Maassen.  

 
             Foto: Wim Maassen.   IVN-ers turen naar vogels 
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GEZELLIGE VIERING 30 JARIG JUBILEUM MET 

FEESTELIJKE BARBECUE 

 
 

Eigenlijk wilden we dit 6
e
 lustrum niet vieren. Voor ons gevoel was het 

nog maar pas geleden dat we ons zilveren jubileum vierden. Maar toch, 

dit lustrum zo maar voorbij laten gaan vonden we als bestuur eigenlijk 

ook maar niks. 

Het werd dus een feestelijke barbecue op 29 augustus. 

En feestelijk werd het en….. ook heel gezellig. Voor de zekerheid had-

den we binnen en buiten feeëriek versierd met nieuwe IVN banieren, 

gekleurde lampjes en kaarsjes. De weergoden waren ons gelukkig gun-

stig gezind, dus konden we buiten zitten. Wim Maessen had voor de 

muziek gezorgd maar helaas (of misschien wel gelukkig) werkte zijn 

Ipod niet en moesten we het doen met Radio 2. 

 
Dagwandeling 2008. Even een hapje eten 

 

Ruim 20 leden hadden zich aangemeld. Het hadden er eigenlijk wel wat 

meer mogen zijn maar desondanks was het heel gezellig. Na een in-

formeel woordje van onze voorzitter, die in het kort even 30 jaar 
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IVN Helden de revue liet passeren, de ontwikkelingen van de laatste 

jaren aanhaalde en bedankte voor de soms tomeloze inzet van onze 

leden, konden de vuren worden opgestookt. Cateraar Janssen uit Berin-

ge had voor een lekkere en uitgebreide barbecue gezorgd met heerlijk 

vlees en lekkere salades, sausen en fruit. De verschillende tafeltjes wer-

den aan elkaar geschoven, Peter Maessen legde de barbecue vol en de 

vrouw van Thijs Houba uit Kessel zat het dichts bij het vuur en kreeg 

de taak het vlees eens af en toe te draaien. 

Het werd een gezellige avond, Mart Hendriks was er zelfs en Peter 

Wijnhoven was het weer eens vergeten.Herinneringen werden opge-

haald, onmogelijke observaties werden besproken en sterke verhalen 

vlogen over de tafel.  

Rond een uur of half twaalf werden de laatste stukjes vlees gebraden, 

waren de salades op en werd het ook wat frisjes. Samen werd alles op-

geruimd en sloten we rond halfeen deze gezellige avond af. Op naar 

2013 wanneer we ons volgende jubileum vieren. 

 

 

Math. Ghielen 

 

 
nectarkroeg 
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Samenstelling en vormgeving: S. Venstra 
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Drukwerk:  Verhoeven-Smeets Groep 

 

De volgende Kijk Op verschijnt 1 januari 2009. Kopij hiervoor kunt u 

vóór 1 december inleveren bij Sytske Venstra.  

Svenstra@hetnet.nl 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertentie 

 

 

Pijnbestrijding 
 

Nieuwe leden 

 

J. Hunnekens uit Grashoek 

De heer en mevrouw Janssen uit Panningen 

 

 

Hier had uw advertentie kunnen staan 



24 

Advertentie 

Vanaf januari 2008 is er binnen De Zandberghoeve in Koningslust een nieuwe 

therapie toegevoegd aan het aanbod. Deze therapie richt zich op pijnbestrijding 

door gebruik te maken van een muziekwaterbed. Het is een waterbed waarin 

boxen aangebracht zijn die de trillingen van de muziek via het water naar de 

mens sturen die op het bed ligt. De combinatie van helende en genezende wer-

king van muziek met de zuiverende en dragende kracht van water. De werking 

van muziek wordt geïntensiveerd door niet alleen naar muziek te luisteren, 

maar door muziek te voelen. Muziek bestaat uit trillingen. Mensen zijn gevoe-

lig voor trillingen. Het menselijk lichaam bestaat voor een groot gedeelte uit 

water en is een uitermate geschikt op-

vangstation en geleidingsmedium voor 

trillingen. Water en muziek: wat hebben 

ze met elkaar gemeen? Zo op het eerste 

gezicht heel weinig, maar toch vormen 

ze in een speciale samenstelling geza-

menlijk een front tegen ziekten, verlich-

ten ze pijn en maken ze in veel gevallen 

voor mensen het leven weer draaglijker. 

Ook onderzoek toont aan dat mensen 

baat hebben bij het ragfijne maar intensieve samenspel tussen water en mu-

ziek. Behandeling op het muziek therapiewaterbed vergt echter een professio-

nele benadering, omdat elke cliënt een aparte aanpak verdient. Ook de mu-

ziekkeuze is medebepalend voor het genezingsproces, omdat de juiste trillings-

frequentie van de geluidsgolven moet worden gekozen. De resultaten zijn over 

het algemeen verbluffend: Onrust en angsten bij dementerenden verminderen 

en hiervoor in de plaats komen rust en geborgenheid terug. Spasmen en kram-

pen worden opgeheven. Mensen met lage rugpijn herstellen doorgaans snel, 

vaak zonder medicatie! Mensen met reumatische pijnklachten en mensen met 

de ziekte van Bechterew hebben aanmerkelijk minder pijn. Mensen met ang-

sten, depressies, burn-out klachten, stress klachten, psychosomatische symp-

tomen, onrust en impulsief gedrag komen tot rust. Ze kunnen ‘negatieve’ ge-

voelens zoals verdriet, boosheid en psychische pijn toelaten en deze vervol-

gens loslaten. Muziektherapie waterbed kan een integraal onderdeel van pijn-

bestrijding zijn.De werking van het muziek/tril waterbed alleen is niet vol-

doende. Een deskundige begeleiding is een absolute voorwaarde. Van groot 

belang is ook de juiste muziekkeuze en de juiste trillingsfrequentie van de 

geluidsgolven. Is hieraan voldaan, dan blijkt deze behandeling een vooruitstre-

vende, vernieuwende en hoopgevende behandeling voor mensen met ernstige 

lichamelijke en psychische klachten. Meer informatie: Secretariaat De Zand-

berghoeve, ma-do 09.00 – 12.00 uur Tel. 077 467 86 17 



 

 

Het IVN (vereniging voor natuur- en milieueducatie) is een landelijke 

vereniging die in 1960 is opgericht, met als doel het bevorderen van het 

natuur- en milieubesef, 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. 

 

 

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

Huisgenootleden                 € 14,00.  

Een abonnement op de Natuurgids   € 13,50 per jaar.  

De contributie/abonnementgeld worden per incasso geïnd.  

 

 

“Kijk Op” is een uitgave van het IVN Helden. Dit blad verschijnt 4 keer 

per jaar in een oplage van 175 exemplaren. Kopij kunt u inleveren op 

diskette/E-mail of op papier bij de redactie van de Kijk Op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website IVN Helden: http://www.ivnhelden.nl 

Leden kunnen een account aanvragen voor het besloten gedeelte. 
 

 

 

 

 

ADRESSEN BESTUUR EN WERKGROEPEN 

 

Voorzitter:       

Math Ghielen, Schoutenring 14, 5981 DS Panningen 

Tel: 077-307 49 39 

 

Secretaris, vogelwerkgroep en PR: 

Peter Maessen, Dorpstraat 89, 5993 AM Maasbree      

Tel: 077-465 37 61 p.maessen@ivnhelden.nl    

 

Penningmeester, Redactie Kijk Op en Ledenadministratie:     
Sytske Venstra, Hoekerstraat 9 B, 5987 AN Egchel 

Tel: 077-306 07 91 

    

Bestuurslid: 

Wim Maassen, Koetsiersweg 8, 5988 CN Helden  

Tel. 077-466 17 70 

     

Jeugdwerkgroep: 
Jan van Enckevort, Kievit 15, 5986 NG Beringe      

Tel: 077-307 33 42  

 

Groene Winkel:    

Jo Lormans, Markt 109, 5981 AP Panningen   

Tel: 077-307 22 85    

    

Activiteitenwerkgroep: 

Jan Jacobs. W. Crijnsstraat 7. 5988 KL Helden 

Tel: 077-307 77 92 

 
 



 

 

 

De wespenspin, in 1980 een zeldzaamheid 

in Zuid Limburg, nu ook in Groningen 

gezien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Ijsvogel. In 1997 werden er 50 

paren geteld, in 2003 al 500. Met 

dank aan de zachte winters. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

De boomkikker, nu nog waargenomen in het 

Zuidoosten. Volgend jaar in Friesland?? 

 

 

 

 

Kijk Op 
 

 

 
1978 

IVN Helden 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De toekomst van Nederland??? 
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