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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. 

 

Abonnementen kunnen elk moment ingaan en worden automatisch verlengd. 

Bij aanmeldingen na 1 september van het lopend jaar worden de contributie 

en het abonnementsgeld gehalveerd. 

Opzegging schriftelijk, ten minste twee maanden voor het einde van het jaar 

bij de ledenadministratie. 

 

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

Huisgenoot lid:           €  14,00 per jaar  

Een abonnement op de Natuurgids  €  15,00 per jaar.  

 

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

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

Banknummer: 14.19.26.961 van IVN Helden. O.v.v. gift.  

 

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

jaar in een oplage van 150 exemplaren. Kopij kunt u inleveren op diskette/E-

mail of op papier bij de redactie van de Kijk Op. Svenstra@hetnet.nl 

 

Data “Kijk Op” 

 

Aanleveren kopij:  Verschijningsdata: 

Voor 7 december  begin januari 

Voor 7 maart   begin april 

Voor 7 juni   begin juli 

Voor 7 september  begin oktober 

 

 

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: 077-3074939 

 

Secretaris, Vogelwerkgroep en PR: 

Peter Maessen, Dorpstraat 89, 5993 AM Maasbree      

Tel: 077-4653761 ivnmaessen@home.nl   

 

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

Tel: 077-3060791 

    

Bestuurslid: 

Wim Maassen, Koetsiersweg 8, 5988 CN Helden  

Tel. 077-4661770 

 

Bestuurslid:  

Jan Stevens, St. Lambertusstraat 17, 5988 EE Helden 

Tel. 077-3076232    

 

Jeugdwerkgroep: 

Mart Christiaens. Scharenweg 39, 5981 BV Panningen 

Tel: 077-3073112 

 

Groene Winkel: 

Jo Lormans. Markt 109, 5981 AP Panningen   

Tel: 077-3072285    

    

Activiteitenwerkgroep: 

Vacature 

 

 

Landschapsonderhoud werkgroep: 

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

Tel: 077-3076874 

 

   Florawerkgroep: 

   Toos Wilms. Zelen 38, 5981 PN Panningen.  

   Tel: 077-3075111 
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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 aanwezig. 
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Activiteiten 

Jan-Feb-Mrt 2012 

 

 
Datum Activiteit Blz. 

Do 5 jan 

 
Nieuwjaarstreffen 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939 

5 

Zo 22 jan Vogelobservatietocht over de Maas 

Vertrek 8.00 uur vanaf het IVN gebouw of 8.30 

uur verzamelen bij haven Wanssum. Vertrek boot 

9.00 uur 

Coördinator Peter Maessen Tel. 077-4653761 

7 

Do 9 feb Dia serie uilen 

Door Henk van Dijk 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 

8 

Do 1 mrt Museumactiviteit 

Aanvang 20.00 uur in het Streekmuseum ’t Land 

van Peel en Maas. Aan de Koeberg 3 Helden 

Coördinator Math Ghielen Tel. 077-3074939 

8 

Za 10 mrt Jeugdnatuurwerkdag in Kwistbeekdal 

Vertrek 9.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 

9 

Do 15 mrt Film Dassen in Limburg 

Inleider Mart Kessels 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator Toos Wilms Tel. 077-3075111 

 

Zo 25 mrt Waterkrachtcentrale in de Roer te Roermond 

Vertrek 9.00 uur vanaf het IVN gebouw. 

Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 

9 

 

 

 

 

 
 



3 

VOORWOORD 

 

 

Beste lezeressen en lezers 

 

Januari 2012. Een nieuw jaar. 

Allen een goed, natuurrijk 2012 gewenst. Nu winter en over enkele weken 

merken we alweer dat het zonnetje ons verblijdt met meer minuutjes zon-

licht per etmaal. 

We genieten van de koude dagen. We kijken uit naar alweer een nieuwe 

lente. De donkere tijd is vaak ook de tijd van plannen maken. Wat zullen 

we gaan doen. Welke activiteiten waren geslaagd, welke vragen een ande-

re of nieuwe aanpak. In deze Kijk Op ook weer verslagen van wat we 

ondernamen. Ook aandacht voor wat komen gaat. Een pluim voor allen 

die stenen bijdroegen en bijdragen aan ons IVN.  

Een goed 2012 

 

 

 

      De redactie 

      Jan van Enckevort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk Op, januari 2012 

Jaargang 30, nummer 2 
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LEDENADMINISTRATIE EN CONTRIBUTIE 2012 
 

 

We zijn weer begonnen aan een nieuw 

verenigingsjaar en is het dus tijd om de 

contributie te innen. Deze is dit jaar het-

zelfde als 2009,  2010 en 2011.  

Ook de Natuurgids is het zelfde geble-

ven. 

  

gewoon lid     € 22,50 

huisgenoot     € 14,00 

Natuurgids     € 15,00 

 

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/Jo 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. Mocht u nog vragen heb-

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

dan contact met mij op. 

 

 

In 2011 hebben 5 leden opgezegd en er zijn 3 nieuwe bij gekomen. 

2 leden zijn verhuisd. 

We beginnen 2012 met: 

101 leden 

18 huisgenoot leden 

14 jeugdleden 

Hiervan ontvangen 54 de Natuurgids.  

 

Er liggen nog 4 entreebewijzen voor ZooParc Overloon.  

Kosten 7,50 per stuk, normale entreeprijs 17,00. Blijven geldig. 

Belangstelling? Laat het me weten. 

 

Sytske Venstra 
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NIEUWJAARSTREFFEN 
 

 

Donderdag 5 januari 2012 

Aanvang : 20.00 uur 

Plaats : IVN gebouw 

 

We beleven roerige tijden, kredietcrisis, eurocrisis, stijgende werkeloos-

heid, crisis in de kerk en mogelijk afgeleid van dit alles crisis in onze sa-

menleving, in onze families en in menselijke relaties. 

Gelukkig zijn er ook dingen die nog goed 

gaan. Ondanks dat er binnen onze vereni-

ging ook wel sprake is van een "zekere 

vergrijzing " blijven wij jong van binnen. 

Blijven wij enthousiast samen de dingen 

doen die goed zijn voor de natuur en de 

betrokkenheid bij de natuur. Blij zijn we dat 

we in september weer een jeugdgroep heb-

ben kunnen opstarten, een groep van en-

thousiaste kinderen en mogelijk nog meer 

enthousiaste begeleiders. Dit geeft energie 

en natuurplezier. 

Reden temeer om samen op onze jaarlijkse 

Nieuwjaarsborrel het glas te heffen en fier 

op het natuurjaar 2012 te toasten. 

Natuurlijk ook om iedereen alle mogelijke goeds voor het nieuwe jaar en 

veel natuurbeleving toe te wensen. 

We doen dit met een drankje en een hapje en gezellige gesprekken. Met 

een zacht muziekje in een sfeer die er onder vrienden hoort te zijn.  

Weest allen welkom. 

Graag willen wij als bestuur iedereen fijne Kerstdagen en alle goeds voor 

2012 toewensen. 

 

 

Math. Ghielen,  

voorzitter 
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DAT WAS HET WEER. 

 

 

Het jaar 2011 is weer voorbijgevlogen. 

En wij als natuurmensen zijn er in meegezogen. 

Er is zoveel actie geweest het [bijna] afgelopen jaar. 

Teveel om allemaal op te sommen, maar enkele zullen hier toch vermel-

den. 

We waren weer heel veel in bossen en velden. 

We gingen weer naar de Maas vogels kijken, en natuurlijk ook voor de 

soep en de snaps. 

Ook kwam Henk van Dijk ons weer verblijden met zijn befaamde natuur-

opnames. 

Al gauw werd het weer voorjaar en konden we weer naar buiten. 

Wat was het prachtig in de schoorkuilen, de oeverzwaluwen en het ree dat 

een bad aan het nemen was. 

De dagwandeling leverde weer heel wat hoofdbrekens op, maar werd uit-

eindelijk een groot succes. 

De zomeravondwandeling dit keer zonder Wim. Naar het Spaanse Bos. 

De herfst komt er al aan. De eerste paddenstoelen waren al vroeg mede 

dankzij de koele en natte zomer. 

Wat was het bestuur blij dat we weer met een jeugdgroep konden starten. 

En ook de avond voor de jeugd van Jong Nederland was een groot succes. 

De film over de Maasvallei van Ton Vranken en niet te vergeten de work-

shop diersporen van Jan en Riek. 

En als laatste de winterwandeling samen met het IVN Baarlo. 

Wat was het toch veel en gevarieerd. 

En dan nu op naar 2012, dat wordt vast weer zo mooi. 

Fijne Feestdagen en tot de andere kant van de Jaarwisseling. 

 

 

      Wim Maessen 
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VOGELOBSERVATIETOCHT 2012  

 

 

Al vele jaren organiseert de Vogel-

werkgroep van het IVN Helden sa-

men met het IVN Bakel/Milheeze de 

vogelobservatietocht over de Maas. 

Vertrekpunt is de jachthaven in 

Wanssum. Van hieruit varen we 3 

uren over de Maas richting Sambeek 

om vogels te bekijken. 

Voor ervaren en beginnende voge-

laars en/of vogelliefhebbers is het een ideale mogelijkheid de (wa-

ter)vogels van dichtbij te bekijken en te leren kennen. Vogels zijn gewend 

aan voorbijvarende schepen en laten zich daardoor goed bekijken. Afhan-

kelijk van het weer worden er normaal gesproken zo'n 70 tot 80 vogel-

soorten waargenomen. De aantallen per soort kunnen ook zeer sterk varië-

ren. Leden van het IVN Helden worden door dit stukje in de Kijk Op het 

eerst geïnformeerd, half januari zal de aankondiging in de regionale media 

worden geplaatst. Het IVN Helden mag maximaal 55 personen uitnodigen 

dus ben je geïnteresseerd geef je dan zo snel mogelijk op want vol is 

vol!!!. 

De kosten van deelname zijn voor IVN leden € 6.00 en voor niet-leden € 

7.00 kinderen € 3.00. 

Datum 22 januari 

Vertrek om 8.00 uur vanaf het IVN gebouw Kloosterstraat 12 te Helden-

dorp. Wie rechtstreeks wil gaan kan ook, hiervoor geldt verzamelen op de 

parkeerplaats achter de C1000 in Wanssum vanaf 8.30 uur. 

Om strikt 9.00 uur !!!!!!! vertrekt de boot dus dient iedereen aanwezig te 

zijn.  

Opgave kan door het deelnamebedrag over te maken op Rabo rekening no 

12-07-21-414 t.n.v. P. Maessen onder vermelding van boottocht 2012 

Let op je bent pas aangemeld als het bedrag is overgemaakt!!!!!!!!!!! 

Voor meer informatie kunnen jullie terecht bij  

Peter Maessen tel 077-4653761  

 

 

      Peter Maessen 
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DIA LEZING OVER UILEN  

 

Donderdag 9 februari: 

inleider : Henk van Dijk uit Belfeld 

Al vele jaren verrast Henk van Dijk ons met meer dan fantastische dia's. 

Zijn faam als fotograaf is ons dan ook zeer wel bekend. Van hem leerden 

we de woorden converter, 300 mm lens, automatische ontspanner enz. 

Op deze avond zal hij ons een prachtige serie over uilen laten zien. Hij is 

de serie momenteel nog aan het samenstellen en veel wilde hij er nog niet 

over vertellen. We laten ons gewoon weer verrassen. 

 

 

STREEKMUSEUM EN IVN HELDEN. 

 

donderdag 1 maart 
Tijd : 20.00 uur. Plaats : Streekmuseum 't Land van Peel en Maas.  

Aan de Koeberg 3 Helden. 

Het IVN is partner in het bestuur van ’t Streekmuseum ‘t Land van Peel 

en Maas. Op deze donderdag willen we een natuurfilm uit de serie van 

Planet Earth presenteren gevolgd door een rondleiding door het museum 

waarin speciaal stil gestaan zal worden bij de kamer "de tuin van toen naar 

tegenwoordig". Deze kamer is door het IVN ingericht en toont de natuur 

tussen peel en maas. Het streekmuseum wil hiermee de band tussen cul-

tuur en natuur en de band tussen de heemkundeverenigingen en het IVN 

benadrukken. Getracht wordt de documentaire waarin het ontstaan en de 

ontwikkeling van de aarde door de miljarden jaren heen getoond wordt te 

verkrijgen. De aarde is ongeveer viereneenhalf miljard jaar oud. Het ont-

staan van de aarde is echter al 25 miljard jaar begonnen. Op een indrin-

gende manier laat de documentaire ons het schuiven van de continenten 

zien. Het ontstaan van de bergen, de eerste levende wezens en hun evolu-

tie tot de planten en dierenwereld zoals wij die nu kennen. De opkomst 

van de dinausaurussen en hun plotselinge verdwijnen. De evolutie van de 

mens. De tropische periodes en de ijstijden. Een geweldige en soms 

adembenemende film. Ik heb deze film op de Belgische televisie gezien 

en hoop hiervan een DvD te kunnen bemachtigen. Lukt dit niet dan wordt 

het een andere documentaire uit de serie van Planet Earth. 

 

Math. Ghielen. 
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JEUGDNATUURWERKDAG 
 

 

zaterdag 10 maart : Aanvang : 9.00 u. 

Bijeenkomst : IVN gebouw. 

Op deze zaterdagmorgen gaan we weer werken in het Kwistbeekdal, 

rondom de poelen weer opschonen, kappen en zagen en de poelen voorbe-

reiden op de komende lente. Ook andere leden en ouders zijn dan weer 

van harte welkom.  

 

 

WATERKRACHTCENTRALE EN VISPASSAGE TE ROERMOND 

 

 

Op zondag 25 maart gaan we een bezoek brengen aan de Waterkrachtcen-

trale en de bijbehorende unieke vispassage in de Roer in Roermond. 

We vertrekken vanaf het IVN gebouw aan de Kloosterstraat 12 in Helden. 

We bezoeken de nieuwe waterkrachtcentrale in de Roer bij Roermond. 

Het doel van deze excursie is tweeledig. We krijgen uitleg over de wer-

king van deze nieuwe waterkrachtcentrale die groene stroom levert voor 

750 gezinnen in Roermond en we gaan bekijken op welke, soms heel in-

novatieve, manier de vissen ondanks de barrière van de centrale toch 

stroomopwaarts naar hun paaigebieden kunnen, zowel stroomopwaarts als 

stroomafwaarts.Deze centrale was oorspronkelijk een watermolen en heeft 

eerst gediend als Papierfabriek, Meelfabriek en vanaf 1920 als elektriciteit 

centrale met twee turbines. In de oorlog was de centrale tijdelijk de enige 

stroombron voor heel Roermond. In 1945 werd de centrale door de Duit-

sers opgeblazen. Maar in 1948 weer in gebruik genomen tot 1974. 

Daarna bleef het zo’n 25 jaar stil tot september 2000. 

Toen werd de centrale geheel gerenoveerd, en werd de nieuwe vispassage 

in gebruik genomen. Vanaf die tijd wordt steeds gemonitoord wat voor 

vissoorten de centrale passeren en men heeft hierbij al heel wat successen 

geboekt. Waaronder Zalm, beek Forel, Brasems en Palingen. Ook de 

Roofblei en de Donaubrasem, die tot 1992 niet in West-Europa voorkwa-

men. Ter plaatse krijgen we uitleg door deskundige gidsen. 

Al met al zeker het bezoeken waard. Veel succes.  

 

      Wima 
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NATUURWERKDAG 

 

 

Afgelopen zaterdag 5 november vond de nationale natuurwerkdag plaats. 

Dit jaar waren er veel kinderen van ons jeugd IVN present. Ze hebben 

enorm hard gewerkt en ze vonden het schitterend. Eén van onze jeugdle-

den heeft hiervan een kort verslag gemaakt voor de "Kijk Op". Iets aange-

past door Mart Christiaens: 

 

Om 9.00 uur waren we naar de bossen gegaan. Daar moesten we eerst een 

bruggetje over dat bestond uit 2 planken. Er was gelukkig niemand geval-

len. Toen moesten we door de bossen en kwamen we aan bij een span-

doek. Eerst werden de regels uitgelegd. Er moest een doorgang komen 

tussen 2 waterpoelen voor de vlinders. Daarna mochten we gaan zagen en 

een bruggetje maken over een klein beekje. We hebben een paar hele dik-

ke bomen omgezaagd. In de pauze kregen we drinken en wat lekkers. 

Daarna gingen we weer verder. We moesten met een handzaag werken en 

dat was hard werken. Toen we bij de auto’s waren kregen we een paar 

boekjes, kaarten en zaadjes. Het was een gezellige en leuke ochtend.  

 
Groetjes Britt Lormans 
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Pauze met drinken en wat lekkers  

 
Het resultaat van samen 

een morgen hard werken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eerst uitleg      over wat 

we gaan doen 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Met een blij gevoel op de 

foto. 
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HELP: HET IS WINTER 

 

 

Als leden van het IVN en jeugd IVN zijn wij natuurliefhebbers. Daarom 

trekken we ook graag, samen of alleen, de natuur in. Om te kijken, luiste-

ren, voelen, ruiken, werken, genieten en verwonderen van alle toevallig-

heden die de natuur te bieden heeft. 

Vernielen doen we niet. Zeker niet als vrienden van de natuur.  

En wat doen echte vrienden? Juist, als het nodig is dan helpen ze elkaar. 

Hoe kunnen wij de natuur in de winter een handje helpen?  

Dat is wel nodig, want de winter is een periode van regen, hagel, harde 

wind, koude temperaturen, vorst en sneeuw. Niet prettig en gemakkelijk 

voor de dieren. Zij hebben het best moeilijk. 

Wil jij deze winter, net als veel andere natuurvrienden, deze dieren een 

handje helpen? En in het bijzonder de vogels? En…. dat helpen kan heel 

leuk zijn. De vogels rondom je huis laten zich heel 

graag door jou verwennen.  

Wat kunnen jullie dan zoal doen? Denk maar eens 

aan: 

- vetbollen en vetblokken ophangen 

- pindasnoer ophangen 

- een voederplankje verzorgen 

- een dennenappel met pindakaas ophan-

gen 

 

Hoe komen de dieren de winter door? 

 

De dieren hebben hun eigen slimme manier om de winter door te komen. 

Een groep dieren stopt zijn “kelder” helemaal vol. Dit zijn de verzame-

laars. Bijvoorbeeld de eekhoorn, diverse muizensoorten en enkele vogels 

zoals de boomklever en de gaai. 

Een andere groep gaat lekker slapen. Maar eerst hebben ze hun buikje 

helemaal lekker rond gegeten. Dit noemen we de winterslapers. Bijvoor-

beeld de egel, de vleermuizen, de hazelmuis en sommige vlindersoorten. 

Weer een andere groep dieren zoekt de zon op. Dit zijn de zonzoekers. Ze 

vliegen naar het zuiden, waar het lekker warm is en waar genoeg voedsel 

is. 
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De zaad etende vogels blijven hier en vliegen in de winter rond op zoek 

naar zaden. Als er op de velden weinig of niets te vinden is, dan trekken 

deze zaadeters naar de tuinen van de mensen. Daarom is het zo belangrijk 

als natuurvriend om deze vogels in de winter een handje te helpen.  

Help jij ook?  
We horen het wel op de volgende bijeenkomst. 

Alvast heel hartelijk bedankt namens de vogels. 

Met GROENE groet 

 

 

                                Mart Christiaens 

                            secretaris jeugd IVN Helden  

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVITEITEN JEUGD IVN SEIZOEN 2011-2012 

 

 

Datum activiteit leiding 

dinsdag 17 januari (roof)vogels en uilen Peter Maessen 

vogelwerkgroep 

dinsdag 14 februari vleermuizen Frans Verdonschot 

zaterdag 10 maart Werken in de natuur 

Voorjaar 

Vertrek 9.00 IVN gebouw 

terug 12.00 uur. Denk aan: 

laarzen en werkkleding 

 

dinsdag 17 april Voorjaarsbloeiers 

IVN weike 

Toos Wilms 

florawerkgroep 

zaterdag ?? mei Mooie dagtocht  

dinsdag 19 juni Laatste seizoensbijeenkomst  met ouders 
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JAARPROGRAMMA 2012 

IVN HELDEN  deel 1 

 

Datum Activiteit 

Do 5 jan Nieuwjaarstreffen 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator Math Ghielen Tel. 077-3074939 

Zo 22 jan Vogelobservatietocht over de Maas 

Vertrek 8.00 uur vanaf het IVN gebouw of 8.30 uur verza-

melen bij haven Wanssum. Vertrek boot 9.00 uur 

Coördinator Peter Maessen Tel. 077-4653761 

Do 9 feb Dia serie uilen 

Door Henk van Dijk 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 

Do 1 mrt Museumactiviteit 

Aanvang 20.00 uur in het Streekmuseum ’t Land van Peel 

en Maas. Aan de Koeberg 3 Helden 

Coördinator Math Ghielen Tel. 077-3074939 

Za 10 mrt Jeugdnatuurwerkdag in Kwistbeekdal 

Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 

Do 15 mrt Film Dassen in Limburg 

Inleider Mart Kessels 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator Toos Wilms Tel. 077-3075111 

Zo 25 mrt Waterkrachtcentrale in de Roer te Roermond 

Vertrek 9.00 uur vanaf het IVN gebouw. 

Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 

Do  12 apr Jaarvergadering 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator Math Ghielen Tel. 077-3074939 
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JAARPROGRAMMA 2012 

IVN HELDEN  deel 2 

 

Datum Activiteit 

Zo 15 apr Wandeling ’t Ham te Horst 

Gids: H. Grouls 

Vertrek 9.00 uur vanaf het IVN gebouw. 

Coördinator Toos Wilms Tel. 077-3075111 

Zo 29 apr Wandeling Aalbeek te Tegelen 

Vertrek 9.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 

Zo 20 mei Wandeling Stippelberg 

Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator Peter Maessen Tel. 077-4653761 

Za 2 jun Dagwandeling 

Vertrek 7.30 uur vanaf het gemeentehuis/Wilhelminaplein 

te Panningen 

Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 en 

Math Ghielen Tel. 077-3074939 

Zo 17 jun Meinwegwandeling te Herkenbosch 

Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 

Do 19 jul Zomeravondwandeling 

Vertrek 19.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator Peter Maessen e.a. Tel. 077-4653761 

Zo 19 aug Wandeling de Luijsen te Stramproy 

Vertrek 8.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator Jan Jacobs Tel. 077-3077792 

Zo 9 sep Wandeling Linnerweerd te Linne 

Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 

Zo 23 sep Wandeling Meerle-broek/Brachterwald te Reuver 

Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 
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JAARPROGRAMMA 2012 

IVN HELDEN  deel 3 

 

Datum Activiteit 

Zo 7 okt Paddenstoelenwandeling 

Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw Helden 

Gids: Gerard Dings  

Coördinator Math Ghielen Tel. 077-3074939 

Za 27 okt Nacht van de Nacht 

Vertrek 21.30 uur vanaf het IVN gebouw Helden 

Coördinator Peter Maessen Tel. 077-4653761 

Za 3 nov Natuurwerkdag Kwistbeek 

Organisatie: Natuurwerkgroep 

Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw Helden 

Coördinator Henk v Loon Tel. 077-3076874 

Do 15 nov Lezing IJsland 

Inleider Henk van Dijk 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 

Do 29 nov Lezing solitaire bijen 

Inleider Ber Jeuken 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator Peter Maessen Tel. 077-4653761 

Do 13 dec Insectencursus  

Door Jan Kersten 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator Math Ghielen Tel. 077-3074939 

Zo 30 dec Winterwandeling samen met IVN Baarlo/Maasbree 

Vertrek 13.00 uur vanaf IVN gebouw Helden of 

13.30 uur vanaf Baarlo 

Coördinator Math Ghielen Tel. 077-3074939 

 

 

 

Het IVN gebouw, Kloosterstraat 12 te Helden 
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Uilen in het streekmuseum. 
 

In januari 2012 zullen we in de IVN kamer "de tuin van toen naar tegen-

woordig" van het streekmuseum op een speciale manier de in Nederland 

voorkomende uilen laten zien. De opgezette vogels zullen zodanig worden 

opgesteld dat ze goed te bekijken zijn. 

Van nog niet alle uilensoorten hebben we opgezette exemplaren. Mensen 

die bijvoorbeeld een velduil of een oehoe hebben vragen wij of ze deze, al 

dan niet tijdelijk, aan het museum beschikbaar willen stellen. 

 

 

Math. Ghielen. 

 

Even terugblikken.... 

 

NACHT VAN DE NACHT 2011 

Zaterdag 29 oktober was het weer zover, de 7e nacht van de nachtwande-

ling georganiseerd door ons eigen IVN. 

Als locatie was gekozen het bosgebied de Meeren. Ruim 30 personen 

verzamelden zich om 21.30 uur op de parkeerplaats van voetbalclub Baar-

lo. Alhoewel het de hele dag droog was geweest en er eigenlijk geen regen 

voorspeld was begon het toch licht te regenen. Gelukkig duurde dit maar 

heel kort zodat we er weinig hinder van hebben ondervonden. 

De temperatuur was prima en het was behoorlijk donker. 

Na een korte survival omdat een weggetje op een gegeven moment op-

hield te bestaan, doken we het bos in.  Hoewel er was afgesproken dat er 

zo weinig mogelijk zaklampen gebruikt zouden worden, moest vanwege 

het eerste stikdonkere stuk, toch van deze lampen gebruik worden ge-

maakt (puur vanwege de veiligheid). 

Bij het binnentreden van het bos werden we al direct verwelkomd door 

een paar roepende bosuilen. Halverwege de route werd er gepauzeerd bij 

de gedenksteen (tijdens de tweede wereldoorlog de schuilplek van de par-

tizanen van Baarlo) gepauzeerd en gepicknickt. Daarna werd de route 

vervolgd richting beginpunt. Hier kwamen we om 00.15 uur weer aan. 

Na het uitreiken van een kleine herinnering aan de tocht keerden de deel-

nemers met een goed gevoel weer huiswaarts. Al met al een geslaagde 

activiteit die we volgend jaar zeker zullen herhalen.  

Peter Maessen  
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zaterdag 5 november. Nationale natuurwerkdag. 
 

Het was weer een feest. Werken in de natuur in het Kwistbeekdal. Al vele 

jaren zijn we hier bezig om 2 grote kikkerpoelen open te houden. Te zor-

gen dat voldoende zonlicht de poelen kan verwarmen. Hiervoor moeten 

jaarlijks wilgenopschot en berken omgezaagd en verwijderd worden. Elk 

jaar doet de natuur weer zijn best om hetgeen wij afgezaagd hebben weer 

te laten ontspringen. Onze beloning voor dit harde werken is dat we le-

vendige poelen terug krijgen. Vol met kikkers, libellen en padden. 

Op deze zaterdagmorgen kregen we hulp van een twaalftal jeugdgroeple-

den en een aantal van hun ouders. Staatsbosbeheer had ons gevraagd een 

ongeveer 10 meter brede en 50 meter lange doorgang te kappen tussen de 

twee poelen. Hierdoor zou er een natuurlijke corridor ontstaan tussen de 

beide poelen en dit zou vooral de vlinder en libellentrek ten goede komen. 

Vol goede moed en voorzien van kleine en grote zagen werden de bomen 

aangevallen. De eerste stammetjes werden gebruikt om een brug te ma-

ken. Midden door het gebied liep namelijk een brede sloot en die moesten 

we kunnen oversteken. 

Er werd volop gezaagd en vooral gezweet. Soms liepen de hoofden rood 

aan, maar er werd volgehouden. Niet elke boom was even gewillig en 

soms moest ook de hulp ingeroepen worden van een ouder iemand. Er 

moest vooral op de veiligheid gelet worden en geleerd werd dat we "bo-

ven " moesten roepen als er weer een boom tegen de vlakte ging. Tussen 

het zagen door moest er ook gekeken worden als iemand een kikker of een 

salamander gevonden had. 

Tegen elven moest er "geschaft" worden. Voor de ouderen was er koffie 

en vlaai en voor de jeugd was gezorgd voor fristi en chocomel. En om op 

krachten te komen ook nog voor mars en nuts. Alhoewel de jeugd ook wel 

raad wist met een stuk vlaai. Ook werd door de jeugd van de pauze ge-

bruik gemaakt om de poelen nog even te onderzoeken. Heerlijk tot aan het 

randje van de laarzen door het water sjouwen en speuren naar kikkers. 

Gejuich klonk er door het hele bos als er met man en macht weer een dik-

ke boom omgezaagd en omgeduwd werd. 

Tegen twaalven konden we met een voldaan gevoel zeggen "Taak vol-

bracht". De bomen waren omgezaagd en opgeruimd. De verbindingsgang 

lag helemaal open. Je kon van poel tot poel kijken. Laat het nu maar zo-

mer worden, de snelweg voor vlinders en libellen is klaar. Moe maar 

vooral trots poseerden we nog even voor de groepsfoto om daarna de spul-
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len op te ruimen en het spannende bruggetje over te steken. Tegen twaal-

ven was iedereen weer bij het IVN gebouw terug. 

Op de site van www.ivnhelden.nl kun je foto's bekijken van deze prachti-

ge werkdag. 

 

donderdag 24 november; Flora en Fauna Maasvallei. 

 

Eigenlijk wisten we niet wat we van deze filmavond moesten verwachten. 

De filmer Ton Vranken kenden we niet en zijn films evenmin. 

Toch werd het een verrassing. In een prachtige film maakten we kennis 

met de natuur in de Maasvallei en de Maas in Midden-Limburg. Met 

mooie vergezichten en schitterende detailopnamen mochten we genieten 

van de gewone maar vooral de bijzondere flora en fauna in deze streek. 

Mooie beelden van de ijsvogel en de vuursalamander maar ook intieme 

opnames van de flora. Zat er ook iets nieuws bij, iets wat we nog niet ge-

zien hebben, dat niet. 

Maar de soms haarscherpe macro-opnames lieten ons beelden zien van 

plant en dier die je zelden ziet. De film werd begeleid door mooie, stem-

mige muziek die soms de beelden spannender maakten of benadrukten. 

Een mooie filmavond. Ton dank je wel. 

Er waren 32 belangstellenden. 

Tekening: Freek  

http://www.ivnhelden.nl/
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Geslaagde avond uilenballen uitpluizen door Jong Nederland Helden 
Op verzoek van de leiders van een groep jeugdigen tussen de 8 en 10 jaar 

van Jong Nederland Helden verzorgde onze vogelwerkgroep in november 

een avond uilenballen uitpluizen. Deze avond werd voorbereid en stond 

onder leiding van Wim Maassen. De leden van onze Vogelwerkgroep 

hadden voor een flinke verzameling uilenballen gezorgd en een aantal van 

hun waren ook ter assistentie aanwezig. Het werd een geslaagde en vooral 

educatieve avond. IJverig werden de uilenballen met pincetten en mesjes 

uitgeplozen. Enthousiast werden ze toen ze skeletjes, tandjes van muizen 

enz. tegenkwamen. Middels determinatielijsten werd elk botje opgezocht. 

Door de uitgeplozen botjes en schedeltjes op een zwart papier op te plak-

ken kon je zien wat er zoal allemaal in een uilenbal zat en wat de uil alle-

maal at. 

Het enthousiasme van de 23 jongens en meisjes stak ook de begeleiders 

van zowel Jong Nederland alsook onze mensen aan. Er werd driftig gefo-

tografeerd. Hopelijk zien we de foto's nog op onze website terug. 

 

 

donderdag 15 december: Workshop diersporen. 
Elk jaar proberen we in ons jaarprogramma een korte cursus of een uitdie-

ping van een speciaal natuurelement in te bouwen. 

Meestal komen we dan terecht bij Jan Kersten en Riek van de Bosch uit 

Asten. Zij weten op een eenvoudige manier en heldere uitleg mensen te 

boeien. Hadden we eerder al een libellencursus en het vorige jaar "mossen 

" op het programma staan. Dit jaar was het de korte cursus diersporen. Jan 

wilde ons via een powerpoint presentatie eerst via beelden laten kennis-

maken met diersporen. Doch helaas de techniek wilde niet meewerken 

(Beamer en lap-top). Met geen mogelijkheid kregen we beelden en Peter 

Maessen, die normaliter deze apparatuur bedient, lag thuis ziek te bed. 

Gelukkig had Jan hierop gerekend. Die dingen werken in 9 van de 10 keer 

niet, vond Jan en daarom had hij gelukkig ook de beelden middels dia's. 

De beelden lieten ons diersporen in alle vormen zien. Van voetprinten van 

een das tot op een speciale manier aangevreten takken door woelmuizen. 

Van keutels tot braakballen. Te veel om op te noemen. Doch allemaal zeer 

herkenbaar. 

Na de pauze kregen de aanwezigen boeken, afdrukken van dieren, takken 

enz. en mochten ze beginnen aan een vragenlijst van 16 vragen. Volgde je 

de aanwijzigingen goed dan kwam je vanzelf op het goede antwoord. Af-
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kijken en stiekem meeluisteren mocht. Kortom een zeer leerzame avond. 

Jan en Riek dank je wel.  

Er waren 19 belangstellenden. 

 

Math. Ghielen 

 

 

Geslaagden cursus "paddenstoelen herkennen" 

 

Wim Maassen, Jan Stevens en Peter Wijnhoven volgden deze winter bij 

IVN de Steilrand in een aantal binnen en buiten bijeenkomsten een inte-

ressante cursus over paddenstoelen. 

Alle drie slaagden zij voor de examentoets en kunnen we nu genieten van 

hun uitgebreide kennis. Proficiat aan onze 3 leden en ook natuurlijk aan 

alle andere geslaagden. 

 

Math. Ghielen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tekening: Wouter Vermeulen 
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tekening: Max 
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Mijn spreekbeurt over DINAUSAURUSSEN 
 

Ik ben Joes Hermans en ik ben 10 jaar. 

Vanaf september ben ik lid van het IVN en ik vind het superleuk. 

De begeleiders vind ik ook heel enthousiast. Ik vertelde Jan van Enckevort 

dat ik een spreekbeurt over dinausaurussen hield voor mijn klas. 

Jan zei toen tegen mij dat er in het streekmuseum 2 botten van dinausau-

russen lagen en dat ik die voor mijn spreekbeurt mocht lenen. 

Die botten heb ik daarvoor ook gebruikt en ze waren best zwaar, maar 

iedereen in de klas stond met open mond te kijken. En ik heb ook voor het 

museum en het IVN reclame gemaakt met kaartjes en folders. Voor de 

rest vond ik het leuk om dit te vertellen in de "Kijk Op". 

 

Groetjes Joes. 

 

PS. Joes heeft voor zijn spreekbeurt een 8 1/2 gekregen. Proficiat. 

 

 

STERRENTOCHT 20 december 
 
Wij hebben een sterrentocht gelopen. 

Onder het lopen moesten we ook opdrachten doen. 

Toen we bij de opdracht kwamen dat we heel erg stil moesten zijn 

en goed moesten luisteren, hoorde ik: een hond, auto’s, mensen en 

een muis. 

We liepen door een plas water, het bos en op de weg. 

Op het laatste stuk hebben we de zaklamp uit gelaten. 

 

Daphne Henderikx 
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BIJZONDERE WAARNEMING 

 

  

Eergisteren speelde zich op het platdak van onze carport een schitterend 

schouwspel af. Een roofvogel had een houtduif gevangen en zat die voor 

onze neus lekker op te peuzelen. Wel steeds in het rond spiedend of er 

geen kapers op de kust waren. Van dit gebeuren heb ik een heel stel foto's 

gemaakt.  

Maar de vraag van Henny en mij is de volgende. Om welke roofvogel gaat 

het hier? Een sperwer of een havik? 

Wij hebben de boeken erop nageslagen en ons idee gaat uit naar een ha-

vik. Volgens Peter Maessen is het inderdaad een havik. 

 

 

Mart Christiaens 
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Deze Kijk Op kwam mede tot stand door een donatie van de Rabobank 

 

De volgende personen werkten mee aan deze Kijk Op: 

Mart Christiaens 

Jan van Enckevort 

Math Ghielen 

Daphne Henderikx 
Joes Hermans 

Britt Lormans 

Peter Maessen 

Wim Maassen 

Sytske Venstra 

Tekeningen Jeugd-IVN: Daphne, Freek, Max en Wouter 

En de jongens van Print Point hebben gekopieerd en geniet 

Distributie: Jo, Jan, Harry en Sytske 
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Honden Gedrags Centrum 

& Hondentrainingen 
 

 

DE NIEUWE KIJK OP HONDEN 

 

 

 

 

www.calmingsigns.com 

077-467 86 19 
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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. 

 

Abonnementen kunnen elk moment ingaan en worden automatisch verlengd. 

Bij aanmeldingen na 1 september van het lopend jaar worden de contributie 

en het abonnementsgeld gehalveerd. 

Opzegging schriftelijk, ten minste twee maanden voor het einde van het jaar 

bij de ledenadministratie. 

 

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

Huisgenoot lid:           €  14,00 per jaar  

Een abonnement op de Natuurgids  €  15,00 per jaar.  

 

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

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

Banknummer: 14.19.26.961 van IVN Helden. O.v.v. gift.  

 

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

jaar in een oplage van 150 exemplaren. Kopij kunt u inleveren op diskette/E-

mail of op papier bij de redactie van de Kijk Op. Svenstra@hetnet.nl 

 

Data “Kijk Op” 

 

Aanleveren kopij:  Verschijningsdata: 

Voor 7 december  begin januari 

Voor 7 maart   begin april 

Voor 7 juni   begin juli 

Voor 7 september  begin oktober 

 

 

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: 077-3074939 

 

Secretaris, Vogelwerkgroep en PR: 

Peter Maessen, Dorpstraat 89, 5993 AM Maasbree      

Tel: 077-4653761 ivnmaessen@home.nl   

 

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

Tel: 077-3060791 

    

Bestuurslid: 

Wim Maassen, Koetsiersweg 8, 5988 CN Helden  

Tel. 077-4661770 

 

Bestuurslid:  

Jan Stevens, St. Lambertusstraat 17, 5988 EE Helden 

Tel. 077-3076232    

 

Jeugdwerkgroep: 

Mart Christiaens. Scharenweg 39, 5981 BV Panningen 

Tel: 077-3073112 

 

Groene Winkel: 

Jo Lormans. Markt 109, 5981 AP Panningen   

Tel: 077-3072285    

    

Activiteitenwerkgroep: 

Vacature 

 

 

Landschapsonderhoud werkgroep: 

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

Tel: 077-3076874 

 

   Florawerkgroep: 

   Toos Wilms. Zelen 38, 5981 PN Panningen.  

   Tel: 077-3075111 
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Jaargang 30    nummer 2    januari 2012 
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Jaargang 30    nummer 3    april  2012 
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deze doelstelling nastreven. IVN Helden is in 1978 opgericht. 

 

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

informatie en aanmelding wenden tot de ledenadministratie: 

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

Of via een van de andere bestuursleden. 

 

Abonnementen kunnen elk moment ingaan en worden automatisch verlengd. 

Bij aanmeldingen na 1 september van het lopend jaar worden de contributie 

en het abonnementsgeld gehalveerd. 

Opzegging schriftelijk, ten minste twee maanden voor het einde van het jaar 

bij de ledenadministratie. 

 

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

Huisgenoot lid:           €  14,00 per jaar  

Een abonnement op de Natuurgids  €  15,00 per jaar.  

 

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

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

Banknummer: 14.19.26.961 van IVN Helden. O.v.v. gift.  

 

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

jaar in een oplage van 150 exemplaren. Kopij kunt u inleveren op diskette/E-

mail of op papier bij de redactie van de Kijk Op. Svenstra@hetnet.nl 

 

Data “Kijk Op” 

 

Aanleveren kopij:  Verschijningsdata: 

Voor 7 december  begin januari 

Voor 7 maart   begin april 

Voor 7 juni   begin juli 

Voor 7 september  begin oktober 

 

 

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: 077-3074939 

 

Secretaris, Vogelwerkgroep en PR: 

Peter Maessen, Dorpstraat 89, 5993 AM Maasbree      

Tel: 077-4653761 ivnmaessen@home.nl   

 

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

Tel: 077-3060791 

    

Bestuurslid: 

Wim Maassen, Koetsiersweg 8, 5988 CN Helden  

Tel. 077-4661770 

 

Bestuurslid:  

Jan Stevens, St. Lambertusstraat 17, 5988 EE Helden 

Tel. 077-3076232    

 

Jeugdwerkgroep: 

Mart Christiaens. Scharenweg 39, 5981 BV Panningen 

Tel: 077-3073112 

 

Groene Winkel: 

Jo Lormans. Markt 109, 5981 AP Panningen   

Tel: 077-3072285    

    

Activiteitenwerkgroep: 
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Landschapsonderhoud werkgroep: 

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

Tel: 077-3076874 

 

   Florawerkgroep: 

   Toos Wilms. Zelen 38, 5981 PN Panningen.  

   Tel: 077-3075111 
 



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

vereniging die in 1960 is opgericht, met als doel het bevorderen van het natuur- 
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bij de ledenadministratie. 

 

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

Huisgenoot lid:           €  14,00 per jaar  

Een abonnement op de Natuurgids  €  15,00 per jaar.  

 

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

iedereen gratis. Wilt u toch iets geven dan kan dat op  
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jaar in een oplage van 150 exemplaren. Kopij kunt u inleveren op diskette/E-

mail of op papier bij de redactie van de Kijk Op. Svenstra@hetnet.nl 

 

Data “Kijk Op” 

 

Aanleveren kopij:  Verschijningsdata: 

Voor 7 december  begin januari 

Voor 7 maart   begin april 

Voor 7 juni   begin juli 

Voor 7 september  begin oktober 

 

 

Website IVN Helden: http://www.ivnhelden.nl 
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Math Ghielen, Schoutenring 14, 5981 DS Panningen 

Tel: 077-3074939 

 

Secretaris, Vogelwerkgroep en PR: 

Peter Maessen, Dorpstraat 89, 5993 AM Maasbree      

Tel: 077-4653761 ivnmaessen@home.nl   

 

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

Tel: 077-3060791 

    

Bestuurslid: 

Wim Maassen, Koetsiersweg 8, 5988 CN Helden  

Tel. 077-4661770 

 

Bestuurslid:  

Jan Stevens, St. Lambertusstraat 17, 5988 EE Helden 

Tel. 077-3076232    

 

Jeugdwerkgroep: 

Mart Christiaens. Scharenweg 39, 5981 BV Panningen 

Tel: 077-3073112 

 

Groene Winkel: 

Jo Lormans. Markt 109, 5981 AP Panningen   

Tel: 077-3072285    

    

Activiteitenwerkgroep: 

Vacature 

 

 

Landschapsonderhoud werkgroep: 

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

Tel: 077-3076874 

 

   Florawerkgroep: 

   Toos Wilms. Zelen 38, 5981 PN Panningen.  

   Tel: 077-3075111 
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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 aanwezig. 
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Activiteiten 

April-mei-juni  2012 

 
Datum Activiteit Blz. 

Do  12 apr Jaarvergadering 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator Math Ghielen Tel. 077-3074939 

4 - 12 

Zo 15 apr Wandeling ’t Ham te Horst 

Gids: H. Grouls 

Vertrek 9.00 uur vanaf het IVN gebouw. 

Coördinator Toos Wilms Tel. 077-3075111 

23 

Zo 29 apr Wandeling Aalbeek te Tegelen 

Vertrek 9.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 

24 

Zo 20 mei Wandeling Stippelberg 

Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator Peter Maessen Tel. 077-4653761 

24 

Za 2 jun Dagwandeling 

Vertrek 7.30 uur vanaf het gemeente-

huis/Wilhelminaplein te Panningen 

Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 

en Math Ghielen Tel. 077-3074939 

25 

Zo 17 jun Meinwegwandeling te Herkenbosch 

Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 
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VOORWOORD  

 

 

Beste lezeressen en lezers, 

 

Het voorjaarsnummer heeft U zojuist opengeslagen. Alle IVN-ers verheu-

gen zich op een geweldig voorjaar. Na een winter die maar niet wou win-

teren en vervolgens ons toch nog verraste met een vorstperiode, dan toch 

echt lente. De natuur en de mens laten zich verwennen door een heerlijk 

zonnetje. Als dat zonnetje het toch eens af zou laten we-

ten…….storing….ik ben er even niet wat zouden we dan moeten begin-

nen? Geen oplossing! 

Laten we maar niet verder gaan met als dit of als dat. Geniet van deze 

Kijk Op al dan niet in een koesterend zonnetje. Geniet van weer een 

nieuwe lente! 

 

 

   

De redactie 

Jan van Enckevort  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk Op, april 2012 

Jaargang 30, nummer 3 
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING  

 

Graag nodigt het bestuur jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering 

op donderdag 12 april aanstaande. 

Er zijn dit jaar geen jubilarissen. Toch willen wij graag een van onze le-

den bijzonder in het zonnetje zetten. Dit lid heeft vanaf de oprichting van 

onze vereniging een bijzondere bijdrage geleverd aan de naamsbekend-

heid van onze IVN vereniging. Voor deze verdienste willen we hem van 

harte bedanken. Wie dit is merken jullie tijdens de vergadering wel.  

Daarna willen we weer graag met jullie het afgelopen jaar evalueren en de 

toekomst van onze vereniging bespreken. 

We hopen velen van jullie te mogen ontmoeten. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Math. Ghielen, voorzitter 

 

 

 

 
OPROEP AAN DE LEDEN 

 

 

Soms is het handig om de leden te informeren via e-mail. We hebben ech-

ter maar enkele adressen. Heeft u e-mail en wenst u op de hoogte worden 

gehouden, geef uw adres dan door aan het secretariaat ivnmaes-

sen@home.nl. 

Deze adressen zullen alleen maar voor IVN doeleinden worden gebruikt.  

 

 

      Secretariaat 

 

 

 

 

 

 

mailto:ivnmaessen@home.nl
mailto:ivnmaessen@home.nl
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ALGEMENE LEDENVERGADERING IVN HELDEN 
 

Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze 

vereniging IVN Helden op donderdag 12 april 2012. 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw. 

 

 

A G E N DA 

 

1.   Welkomstwoord door de voorzitter. 

2.   Huldiging bijzonder lid van verdienste.  

3.   Opening van de Algemene Ledenvergadering. 

4.   Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 14-04-2011. 

5.   Vaststellen jaarverslag 2011 

6.   Vaststellen verslag Commissie van Onderzoek. 

7.   Vaststellen financieel verslag 2011 en begroting 2012  

  (o.a. gevolgen van veranderde subsidie verordening) 

8.   Verkiezing en benoeming Commissie van Onderzoek. 

9.   Verkiezing en benoeming bestuursleden. 

Statutair aftredend zijn Jan Stevens en Math. Ghielen. Zij stellen 

zich beiden herkiesbaar. 

Eenieder die zich als kandidaat-bestuurslid beschikbaar wil stellen 

kan dit tot aan de vergadering aan de secretaris kenbaar maken. 

    10.    Verkiezing voorzitter 

    11.    Plannen 2012/2013 . 

    12.    Rondvraag. 

13.   Sluiting. 

  

 

Math. Ghielen 

Voorzitter 

 

 

Na de vergadering is er gelegenheid om boeken uit de Groene Winkel 

tegen sterk gereduceerde prijzen te kopen.  
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING IVN HELDEN  

14 APRIL 2011 

 

 
Aanwezig: Johan Bruijnen, Marlies Rood-

been, Lotta Grolleman, Jan Jacobs, Jo Lor-

mans, Jack Hunnekens, Mart Christiaens, Jos 

en Rikie van Hal, Henk van Loon, Jan Kna-

pen, Math Lemmens, Peter Wijnhoven, 

Sytske Venstra, Jan Stevens, Math Ghielen 

en Peter Maessen. 

Afgemeld: Rob Padje, Toos Wilms, Ber Aerts, Riet v d Heuvel, Ber 

Geuyen, Wim Maassen, Peter Maessen (Grashoek), Mevr. Verlinden, 

Gerard Dings, Ria Boonk en Harrie Senden.  

 

Welkomstwoord door de Voorzitter: 

De Voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom met een speciaal 

woord aan de aanwezige jubilarissen Mevr Thewis-Grolleman, Johan 

Bruijnen en Jos van Hal op deze 32 ste ledenvergadering. 

 

Huldiging jubilarissen; 

De 3 aanwezige 

jubilarissen wor-

den door de 

Voorzitter be-

dankt voor al die 

jaren dat zij het 

IVN Helden ieder 

op hun eigen manier hebben ondersteund. Tevens ontvangen zij de oor-

konde en het zilveren speldje dat door het landelijke IVN beschikbaar 

wordt gesteld. Namens 

het IVN Helden ont-

vangen zij nog een 

bloemetje.  
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Opening van de Algemene Ledenvergadering: 

Begonnen wordt met een minuut stilte voor de overleden leden in het af-

gelopen jaar dhr. Ge Kessels, dhr P Kempeners en dhr Deckers. 

Zoals reeds vermeld in het jaarverslag was het Bestuur in het afgelopen 

jaar, het 33
ste

 levensjaar, druk doende met de diverse activiteiten. 

Buiten het jaarprogramma wordt het IVN Helden meerdere malen ge-

vraagd wandelingen te gidsen in en buiten de gemeente Peel & Maas. 

Helaas is het tot op heden niet gelukt de jeugdwerkgroep opnieuw op te 

starten. De bedoeling is voor 1 september dit karwei wel geklaard te heb-

ben. Vele leden hebben ook het afgelopen jaar weer de handen uit de 

mouwen gestoken. Leden van de diverse werkgroepen binnen het IVN 

Helden hebben ieder op hun manier bijgedragen aan de successen in het 

afgelopen jaar.  

Doch een speciaal woord van dank op deze avond aan Jo Lormans die dit 

jaar zijn 25 jarig jubileum viert met de Groene Winkel. 

De Groene Winkel zet het IVN Helden op de kaart en zorg voor een be-

langrijke financiële bijdrage voor onze vereniging. Jo bedankt!! 

Ook een woord van dank aan Sytske, die buiten het penningmeesterschap 

en de ledenadministratie zich al vele jaren, het juiste aantal is niet bekend, 

bezig houdt met het samenstellen en uitvoering van de Kijk Op. Sytske 

bedankt!! 

Ook het afgelopen jaar voerde het IVN op verzoek van de gemeente Peel 

en Maas diverse Quick scans uit. Quick Scans die uitgevoerd moeten 

worden op locaties waar gebouwd of verbouwd gaat worden. Pas na een 

positief verslag kan en mag de aanpassing worden uitgevoerd. 

Ook het uitvoeren, door Wim en Math, van bovengenoemde Quick Scans 

levert een financiële bijdrage voor het IVN op. Kortom een woord van 

dank aan allen die hebben meegeholpen aan de activiteiten in het afgelo-

pen jaar. 

 

Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 15-4-2010:   

De florawerkgroep binnen het IVN verdient wat extra aandacht. Komend 

jaar zal bekeken worden hoe we dit kunnen realiseren. 

Verder geen op- of aanmerkingen met een woord van dank aan Toos 

Wilms die deze notulen heeft opgesteld. 

 

Vaststellen jaarverslag 2010 

Geen op- of aanmerkingen waarna goedkeuring volgt. 
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Vaststellen verslag commissie van onderzoek: 

Math Lemmens leest het door de CVO vastgesteld verslag voor en over-

handigd dit aan het Bestuur. 

Het financieel verslag wordt aan de vergadering uitgedeeld. 

Een toelichting op het financieel overzicht volgt. 

Gezien de plannen van het huidige kabinet en de gemeente Peel en Maas 

is het onzeker hoe het subsidieverloop voor het IVN erin de toekomst uit 

zal gaan zien. 

De Kijk Op heeft een metamorfose ondergaan, enkele kleurenfoto’s zijn 

toegevoegd. Ook dit brengt extra kosten met zich mee maar geeft hierdoor 

wel en betere uitstraling. 

De Kijk Op is het visitekaartje van het IVN 

Verkiezing en benoeming Commissie van onderzoek: 

Math Lemmens is aftredend, Peter Maessen (Grashoek) blijft zitten. 

Jos van Hal biedt zich aan om Math op te volgen en wordt benoemd door 

de vergadering. 

 

Vaststellen begroting 2011: 

Geen op- of aanmerkingen, goedkeuring volgt. 

 

Verkiezing en benoeming Bestuursleden:  

Er hebben zich geen kandidaten aangemeld. 

Wim Maassen is statutair aftredend en stelt zich herkiesbaar.  

Wim wordt met applaus opnieuw benoemd. 

 

Plannen 2011/2012  

Het IVN gaat de naschoolseopvangkinderen op natuurlijk gebied onder-

steunen. Alle aandacht gaat komend jaar uit naar het opnieuw opzetten 

van de jeugdwerkgroep. 

Peter Wijnhoven biedt zich aan om mee te gaan helpen. 

Er wordt nog gezocht naar een PR medewerker. 

Jeugdeducatie is en blijft zeer belangrijk voor het IVN 

Jan Jacobs heeft aangegeven uit de jaarprogammacommissie te willen 

stappen. Voor Jan zullen we een opvolger gaan zoeken. 

Het IVN in het algemeen, en dus ook het IVN Helden zal op de Floriade 

2012 aanwezig zijn om het IVN te promoten. Er zal een IVN stand komen 

te staan die door de diverse afdelingen bezet zal worden. 

De dagwandeling zal dit jaar naar de Hoge Venen in België gaan. 
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Rondvraag: 

Mevr Thewis-Grolleman: uit ervaring weet zij dat het kenbaar maken van 

de activiteiten via de mail hierdoor extra aandacht krijgt door de leden. 

Zou dit ook voor ons IVN mogelijk zijn. 

Antwoord: 

Gedeeltelijk gebeurt dit al doch we zullen gaan kijken of we de huidige 

manier misschien aan kunnen passen. 

Jos van Hal: Is er binnen het IVN al eens gedacht aan het digitaal bezor-

gen van de Kijk Op?  

Antwoord: 

Hierover is inderdaad al nagedacht. 

Het Bestuur is van mening de Kijk Op niet digitaal naar de leden te gaan 

sturen. 

Wel is de Kijk Op in plaatjes loze vorm op de IVN site te lezen. 

De hele Kijk Op is tot nu toe vanwege de grootte van de bestanden nog 

niet gelukt. Blijft aandacht krijgen. 

 

Sluiting: 

De Voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid, en 

nodigt ieder uit voor een hapje en drankje. 

De vergadering wordt om 21.25 uur gesloten.  

 

 

Notulist 

Peter Maessen 
  

 

 

Deze notulen zijn eerder geplaatst in de Kijk Op van juli 2011 
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JAARVERSLAG IVN HELDEN 2011 

 

 

Evenals andere jaren blikken we in dit verslag even terug over het reilen 

en zeilen in het afgelopen verenigingsjaar. Er gebeurden geen spectaculai-

re dingen, maar toch wel enkele veranderingen in de organisatie van ons 

IVN Helden. 

Al vele jaren zorgde Jo Lormans samen met zijn vaak vaste hulpjes met 

de Groene winkel voor een uitgebreide PR voor “ons IVN”, tot ver buiten 

de regio. Helaas heeft Jo medio 2011 aangegeven, door privé omstandig-

heden, hiermee (gedeeltelijk) mee te moeten stoppen. U en ik weten dat de 

passie waarmee Jo zijn Groene Winkel in de markt zette, moeilijk ver-

vangbaar is. Vandaar dat wij als Bestuur hebben moeten besluiten de hui-

dige manier van promoten van het IVN Helden terug te moeten draaien. 

Er werd in het afgelopen jaar een inventarisatie van de voorraad Groene 

Winkel gemaakt. Alhoewel een gedeelte van deze voorraad reeds is afge-

schreven, werd er besloten in 2012 een uitverkoop van de overige voor-

raad te gaan houden. In de loop van 2012 zullen eerst de leden en dan 

overige geïnteresseerden hierover worden ingelicht. Hoe het daarna verder 

gaat moet nog bekeken worden. In elk geval willen we Jo (en zijn hulpjes) 

nu alvast bedanken voor hun inzet. Tijdens de ledenvergadering van april 

2012 zullen we hier nog op terugkomen. 

Ook vond er in het afgelopen jaar een fusie plaats tussen de diverse ge-

meentes in onze regio. Het resultaat wat hieruit voortkwam was de ge-

meente Peel en Maas. Door deze fusie zou ook het hele subsidiebeleid 

binnen deze gemeente opnieuw bekeken gaan worden. 

En zoals jullie allen weten zou de nieuwe manier van aanpak voor vele 

verenigingen negatief uitvallen. Voor vele van deze verenigingen is de 

subsidie een niet te missen item in de structuur van de organisaties. 

Vele activiteiten konden d.m.v. deze ontvangen subsidies worden uitge-

voerd. Dat zal voor allen, en dus ook voor het IVN Helden, gaan verande-

ren. Hoe dit in de loop der jaren verder zal moeten gaan is op dit moment 

nog niet duidelijk. Wij als Bestuur zullen jullie op de hoogte houden van 

de ontwikkelingen.    

Ook was er positief nieuws te melden en wel: 

Er werd weer een jeugdwerkgroep opgestart. 

Moesten wij in 2010 melden dat de organisatie van de jeugdwerkgroep 

met een tekort aan kaderleden kwam te zitten, en daardoor de jeugdwerk-
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groep moest worden ontbonden, dan kunnen wij u nu melden dat er in het 

afgelopen jaar diverse personen hier weer de schouders onderzetten. 

Door deze inzet werd het afgelopen jaar gestart met 8 kinderen. Een aantal 

dat in de loop van het jaar nog toenam. Inmiddels bestaat de groep uit 15 

kinderen. Een prima ontwikkeling dus. 

De diverse werkgroepen waren het afgelopen jaar, ieder op hun eigen 

manier weer actief met natuurbeleving. 

Het aantal leden bleef enigszins constant, en het aantal deelnemers aan de 

activiteiten uit het jaarprogramma kende een lichte stijging. 

Het 5 koppige Bestuur vergaderde afgelopen jaar 8 keer. 

De mensen binnen onze vereniging die zich de afgelopen jaren bezighiel-

den met het opzetten van onze site werden door het landelijke IVN op de 

hoogte gesteld van de nieuwe ontwikkelingen op dit digitale gebied. 

Er zal dit jaar een geheel vernieuwde landelijke opzet komen waar alle 

afdelingen met mee kunnen liften. Op zich kwam deze berichtgeving niet 

ongelegen, want onze eigen door Joomla ondersteunde site begon vol te 

lopen. In de loop van 2012 moet dit alles verder gestalte gaan krijgen. 

 

 

Peter Maessen 

Secretaris IVN Helden 

 

IVN gegevens 2011 

 

 We organiseerden 20 publieksactiviteiten met ongeveer 550 deel-

nemers. 

 12 keer werd een wandeling c.q. fietstocht georganiseerd op aan-

vraag van buurtverenigingen, scholen, enz. met ongeveer 240 

deelnemers. 

 Er werd 10 keer onderhoud gepleegd door de onderhoudswerk-

groep in het Kwistbeekdal en Muskesven. 

 De plantenwerkgroep kwam ongeveer 8 keer bij elkaar en onder-

zocht evenzovele gebieden op flora. 

 De vogelwerkgroep kwam elke maand bij elkaar en hield naast de 

gewone werkzaamheden weidevogel- en vogeltrek tellingen in 

heel voormalig Helden.  

 De Kijk Op verscheen 4 keer.  
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 De jeugdwerkgroep hield vanaf september 4 keer een jeugdbij-

eenkomst en vergaderde 5 keer. 

 In 2011 werd een vleermuiswerkgroep opgericht en werden we 

beheerder van de vleermuiskelder in Helden. (3 personen) 

 De dassenwerkgroep inventariseert i.s.m. de gemeente Peel en 

Maas de dassenburchten in ons gebied en is aangesloten bij de 

dassenwerkgroep Limburg. (3 personen) 

 Er werd 13 keer voor de gemeente Peel en Maas en derden een 

quick-scan uitgevoerd. 

 Het IVN Helden is vertegenwoordigd in onderstaande gemeente-

lijke adviesgroepen: 

o Groenplatform Middengebied (gemeente Helden)(2 per-

sonen.) 

o Centraal Groenplatform gemeente Peel en Maas (1 per-

soon) 

o PART groep. (gemeente Peel en Maas Adviesgroep Re-

creatie en Toerisme).(1 persoon) 

o Overleggroep herbouw Onderse Schans in Helden (1 per-

soon) 

o Overleggroep bouw brug over Kwistbeek in Knopenlo-

penroute nabij Baarloseweg. (2 personen) 

o Overleggroep ontwikkeling Knopenlopen. (1 persoon) 

o Klankbordgroep Giel Peetershof en Tuinbouwontwikke-

lingsgebied Kievit. (1 persoon) 

 We bezochten in 2011 2 keer de IVN regiovergadering.  

 We waren mede-initiatiefnemer voor deelname van het IVN aan 

de Floriade. 

 Het IVN Helden is participant in het streekmuseum ’t Land van 

Peel en Maas. 

 Op 31 december telde onze afdeling 134 leden waaronder een 

groeiend aantal jeugdleden. 
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FLORAGROEP IVN HELDEN  

JAARPROGRAMMA 2012 
 

 

Datum 

evenement 

tijd locatie Bij elkaar komen organisator telefoon 

Donderdag 

10 mei  

19.00 

uur 

Molentje 

DHL ven 

Nieuwe brug bij 

DHL 

Jos Hunne-

kens 

0623936181 

Donderdag 

31 mei  

19.00 

uur 

Wadi Zelen Zelen Jos Hunne-

kens 

0623936181 

Donderdag 

14 juni  

19.00 

uur 

Scherliet Kwakvors Toos Wilms 0773075111 

Zondag  

1 juli  

9.00 

uur 

Craijelheide Breebronne, Maas-

bree 

Toos Wilms 0773075111 

Zondag 

15 juli  

9.00  

uur 

Afgraving 

Vlakbroek 

Parkeerplaats 

Handboogschutterij  

De Indianen 

Peter Maes-

sen 

(Grashoek) 

0653695906 

Donderdag 

23 aug  

19.00 

uur 

Wadi Zelen Zelen Jos Hunne-

kens 

0623936181 

Zondag 

2 sept  

19.00 

uur 

Bomen  

kasteel- 

park  

Baarlo  

Parkeerplaats Ba-

ron van Erplaan  

Baarlo 

Jos Hunne-

kens 

0623936181 

 

 

 

Natuur en milieuvriendelijke woonwijk Giel Peetershof komt er. 
 

In Egchel zal binnenkort gestart worden met deze duurzame nieuwbouw-

wijk. Bij de ontwikkeling van de plannen is het IVN nauw betrokken ge-

weest. We hebben steeds gepleit voor een planontwikkeling waarbij een 

open aansluiting en doorgangen van deze groene wijk gewaarborgd ble-

ven. Deze opzet is geslaagd. De wijk wordt niet zomaar tegen Egchel 

aangeplakt maar krijgt ruime open overgangen tussen de huidige en de 

nieuwe bebouwing. De historische “Lankert “ (= landweer) keert in dit 

gebied terug. De bouwwijze zal vrij zijn met dien verstande dat er duur-

zaam en milieuvriendelijk gebouwd gaat worden. Het openbaar groen zal 

met o.a. met fruitbomen beplant worden. Door het gebied zal de regenwa-

terafvoer middels een open beek die dwars door het gebied loopt geregeld 
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worden. Onze voorzitter was lid van de klankbordgroep. De samenwer-

king tussen deze groep en de gemeente was bijzonder constructief en 

veelbelovend voor de toekomst.  

 

      

      Math. Ghielen 

 

 

 

BRUG OVER KWISTBEEK GEPLAATST 
 

 

Al vele jaren hebben Wim Maassen en Math. Ghielen, beiden lid van het 

Groenplatform Middengebied (voormalig Helden), zich ingezet om ter 

hoogte van de Baarloseweg/woongebied Onderseveld een voetgangers-

brug over de Kwistbeek te krijgen. We werden hierbij gesteund door Cep 

Smeets, eveneens Groenplatformlid en de buurtvereniging Baarloseweg. 

Nu, na ongeveer 5 jaar overleggen, ging het Centrale groenplatform ak-

koord, werd er geld beschikbaar gesteld en werd de brug besteld bij Ho-

veniersbedrijf Sjraar Theeuwen en nu de brug geplaatst. Het waterschap 

werkte volop mee en gaf toestemming. Het wandelknooppuntennetwerk 

ondersteunde de aanvraag en paste hun routes aan waardoor de brug is 

opgenomen in dit wandelnetwerk. Voorwaarde was wel dat de plaatsing 

en afbouw van de brug gedaan werd door vrijwilligers. Zaterdag 10 en 17 

maart werd door leden van buurtvereniging Baarloseweg en het IVN flink 

gewerkt en om 13.00 uur (17 maart) was hij klaar. 

Door de brug is ook ons natuurgebied “De weikes“ in het Kwistbeekdal 

beter ontsloten en bereikbaar.  

Gelijk met deze brug werd ook een voetgangersbrug geplaatst over de 

Everlosebeek in natuurpark Het Vlakbroek. Bij de voorbereiding en be-

sluitvorming voor deze brug was ons IVN ook nauw betrokken. Deze brug 

is geplaatst door de werkgroep Natuurpark Vlakbroek uit Koningslust.      

(zie voor meer foto’s op onze website: ivnhelden.nl) 
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Poel Eikelepeel 
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Poel Kwistbeekdal 

 
Ingang sluis Neersebrug 
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Jeugdnatuurwerkdag in Kwistbeekdal. 
 

 

zaterdag 10 maart .De jeugdnatuurwerkdagen zijn zowat de mooiste 

activiteiten van het jaar. Werken in de buitenlucht en dan ook nog in het 

prachtige Kwistbeekdal, samen met de jeugdleden is een genot. 

Samen met onze natuuronderhoudsgroep hebben we deze werkmorgen 

gekapt, gezaagd en gesleept met bomen. Het doel is de 2 poelen vrij te 

houden van houtopslag waardoor zij voldoende zonlicht krijgen waardoor 

vissen en amfibieën in het voorjaar voldoende warmte krijgen om kuit te 

schieten en eieren af te zetten. Doch daarnaast hebben we op verzoek van 

Piet Zeegers van Staatsbosbeheer, de eigenaar van dit gebied, brede gan-

gen gekapt tussen de poelen en de open ruimte van de weg om vlinders en 

libellen de gelegenheid te geven in de zon en uit de wind van poel tot poel 

te kunnen vliegen. Het gebied wordt tevens qua flora en fauna veel opener 

en gevarieerder. 

Er is weer hard gewerkt en eigenlijk is het werk nu klaar. Naast het kap-

pen en zagen was er natuurlijk voldoende tijd om de natuur te ontdekken. 

Volop werden kikkers en padden gespot, liepen hier en daar laarzen vol 

water en viel Sjaak, een van de leden van de onderhoudswerkgroep, half 

in een verborgen greppel. Ons natuurgebied ligt laag en was behoorlijk 

nat. Om de kapplaatsen te bereiken moest er hier en daar behoorlijk “ge-

surveilvelerd“ worden. Natuurlijk was er halverwege weer koffie, choco-

mel en iets lekkers. Door het harde werken en het vele water zagen we er 

na afloop niet uit. Ik denk dat er hier en daar thuis wel een wasmachine 

extra heeft moeten draaien. Om mijn auto van binnen en buiten weer 

schoon te krijgen heb ik wel een middag nodig gehad maar het was het 

allemaal waard. Een schitterende ochtend. 

Piet Zeegers, de man van Staatsbosbeheer bedankte iedereen hartelijk 

voor het vele en goede werk voor de natuur. Tevens vroeg hij ons in het 

najaar nog een andere poel in het Kwistbeekdal onder handen te nemen. 

We hebben dus weer een jaartje of zo werk. 

 
 

      Math. Ghielen 
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VLEERMUIZEN 

 

 

Op dinsdag 14 februari 2012 kwam het jeugd IVN Helden weer bij elkaar.  

Het onderwerp die avond was: vleermuizen. 

De heer Frans Verdonschot vertelde heel veel en liet ons van alles zien en 

horen over de vleermuizen. 

 

 

EVEN HET GEHEUGEN OPFRISSEN 

Ze heet vleermuis, …..maar het is geen muis. 

Ze vliegt als de beste,…..maar het is geen vogel. 

Ze heeft ogen, ….. maar ze kijkt vooral met de oren. 

Ze maakt geluiden,…... maar die kunnen wij met ons blote oren niet ho-

ren. 

Ze houdt van slapen,….. maar meestal niet ’s nachts. 

Wat is dat voor een gek dier? 

Geen dier om bang voor te zijn. 

Vleermuizen zijn geen vampiers die mensenbloed zuigen. 

Ze vliegen ook niet in je haren, zoals soms wordt verteld. 

In veel landen worden vleermuizen soms vereerd. 

Daar zeggen ze: vleermuizen brengen geluk. 

 

 

INSECTENJACHT 

In de zomer heb je grote kans om vleermuizen te zien. Bijvoorbeeld de 

“gewone dwergvleermuis”. Deze dwergvleermuizen komen in ons land 

het meeste voor. Zij leven dicht bij de mensen. Ze wonen in en bij de hui-

zen. In spleten en gaten. Als het donker wordt gaan ze op jacht. Dan zie je 

ze rondfladderen. Langs heggen en bosranden. Kijk ’s avonds ook maar 

eens bij lantaarnpalen, als deze verlicht zijn. Insecten komen op het licht 

af. En vleermuizen komen op insecten af. Een kant en klare maaltijd bij 

lantaarnlicht. 

Eerst denk je misschien, dat het vogels zijn. Maar de meeste vogels vlie-

gen ’s nachts niet. 

Ze zigzaggen door de lucht. Met heel veel bochten en duikvluchten. 
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KIJKEN MET JE OREN 

In het donker is weinig te zien. Toch vangt de vleermuis elke nacht hon-

derden insecten. Vooral muggen.  

Tijdens het vliegen maken ze piepgeluiden. Dit geluid botst tegen een 

mug. Dat geeft een echo. Aan de echo hoort de vleermuis precies waar de 

mug vliegt. Hap, weg mug. Een vleermuis kijkt dus met haar oren. 

Wij mensen kunnen die heel hoge piepgeluiden niet horen. Dat lukt alleen 

met een speciaal apparaatje. Met een batdetector. (bat = in het Engels 

vleermuis) 

 

 

VLEERMUIS JONKIES 

Het vrouwtje krijgt één of twee jonkies in juni/juli. Deze jonkies zijn niet 

veel groter dan een dikke hommel. Ze drinken melk bij hun moeder. Want 

vleermuizen zijn zoogdieren. Onze enige zoogdieren die kunnen vliegen. 

Na een week of zes zijn de jonge dwergvleermuizen zelfstandig en gaan 

ze op insectenjacht. Net als hun moeder. 

 

 
VLEERMUIZEN – WEETJE 

De grootste vleermuizen leven in de tropen. 

Met hun vleugels uitgespreid, zijn ze meer dan anderhalve meter breed! 

Griezelig? Gelukkig eten ze geen mensenvlees, maar bananen en man-

go’s. Dus fruit. 

 

DATALIJST JEUGD IVN SEIZOEN 2011-2012 

datum activiteit leiding 

dinsdag 17 april 

Voorjaarsbloeiers  

IVN Weike 

Toos Wilms 

florawerkgroep 

    

zaterdag 12 mei mooie dagtocht   

   

dinsdag 19 juni Laatste seizoensbijeenkomst met ouders 

 

 

      Mart Christiaens 

Secretaris jeugd IVN afdeling Helden 
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BLAUWBORST KIJKEN MET LEDEN VAN DE 

VOGELWERKGROEP IVN HELDEN 

Blauwborsten zijn prachtige vogels om te zien én om te horen. Zelden 

gaan in de Nederlandse vogelwereld een opvallend vertoon van kleuren en 

een uitbundige zang gepaard; de blauwborst is daarin een uitzondering. 

Het voorkomen van de blauwborst wordt vooral bepaald door de aanwe-

zigheid van moerassen en daarop lijkende biotopen. De afgelopen decen-

nia heeft de blauwborst in Nederland een opmerkelijke opmars gemaakt. 

Het is een van de weinige soorten die zelfs van een Rode Lijst is ge-

schrapt, omdat het zo goed gaat. Blauwborsten eten vooral insecten en 

slakken, spinnen en wormen, maar soms ook bessen (vooral in de herfst). 

Op zaterdag 14 april kunt u samen met de leden van de Vogelwerkgroep 

gaan speuren n aar deze vogel. 

We gaan hiervoor naar De Groote Peel. 

Vertrek om 7.30 uur vanaf het IVN gebouw in Helden-dorp of om 8.00 

uur vanaf natuurcentrum Mijl op Zeven in Ospel. De wandeling zal 2 tot 

21/2 uur gaan duren. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Peter Maessen tel 077-4653761 
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WANDELING ‘t  HAM  te  HORST 

 

Zondag15 april: Vertrek 9.00 uur vanaf IVN gebouw Helden 

Landschapspark ‘t Ham was oorspronkelijk een typerend gebied met klei-

ne hooi- en graslanden die werden omzoomd door houtwallen. Dit type-

rend landschap is momenteel in herstel. Door dit gebied loopt de .... beek. 

Een 4 km lange wandeling slingert langs de beek en door dit kleine mooie 

landschap. Vanaf een uitkijktoren heeft men een mooi overzicht over het 

gebied en kan mogelijk de ijsvogel gespot worden in een verder zeer vo-

gelrijk gebied. De wandeling wordt geleid door H. Grouls, een plaatselijke 

gids. 

 

 

 

WEIDEVOGELTELLING 

door de leden van de Vogelwerkgroep. 

 

 

Sinds 1997 houden de leden van de vogelwerkgroep zich bezig met o.a. 

weidevogels. Vele jaren werd samen met agrariërs een intensief weidevo-

gelbeschermingspoject uitgevoerd en werden in de week van 16 april de 

weidevogels in onze gemeente geteld. 

Om diverse redenen is dit weidevogelbeschermingsproject enkele jaren 

geleden hiermee gestopt. Een van de hoofdredenen was dat er geconsta-

teerd werd dat na het merken van de nesten, de nesten door predatie wer-

den vernield. De das, vos en ekster en de mens wisten de nesten via de 

aanwezige mensensporen nog makkelijker te vinden. Aangezien weidevo-

gels het door de biotoopverandering zwaar te verduren hebben, willen we 

als Vogelwerkgroep toch graag de weidevogelstand in de gemeente Peel 

en Maas blijven volgen. Vandaar dat ook dit jaar weer de weidevogeltel-

ling in de week van 24 april wordt uitgevoerd. 

Hebt u interesse om mee te gaan laat dit dan even weten. 

 

 

Peter Maessen  

Coördinator Vogelwerkgroep 
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WANDELING AALBEEK IN TEGELEN 

 

 

Zondag 29 april: Vertrek 9.00 uur vanaf IVN gebouw Helden 

De wandeling van deze zondag gaat naar het stroomgebied van de Aal-

beek en is gelegen tussen de stijlrand en de A73 tussen Belfeld en Tege-

len. Door de aanleg van de A73 is dit gebied geheel op de schop gegaan. 

Aan weerszijden van de beek zijn schraal en bloemrijke grasweiden aan-

gelegd met een aantal grotere poelen. In de paar jaar dat dit gebied aange-

pakt is zijn al veel kruidensoorten teruggekomen en is het tot een erg mooi 

natuurgebied uitgegroeid. Kortom een mooie wandeling, gegidst door 

mensen van IVN De Steilrand. 

 

 

WANDELING IVN HELDEN OP DE STIPPELBERG 

 

Zondag 20 mei: Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw Helden. 

 

De Stippelberg gelegen tussen De Rips en Milheeze is een voormalig hei-

degebied dat rond de eeuwwisseling werd ontgonnen door de Heidemaat-

schappij. 

Het aangeplante naaldbos bestaande uit douglas, larix en spar, wordt vanaf 

1993, door Natuurmonumenten langzaam omgevormd tot een natuurlijk 

bos, waar op de open plekken, inheemse soorten als beuk, berk, zomer- en 

wintereik en de lijsterbes zich kunnen gaan vestigen. 

Het landgoed Stippelberg is te herkennen aan rechte lanen van oude beu-

ken en eiken. In deze bomen leeft o.a. de vleermuis. 

De in de buurt aanwezige vleermuiskelder zorgt voor een goede nestgele-

genheid. 

Het landgoed vormt samen met de aangrenzende natuurgebieden van SBB 

en Brabants landschap een van de grootste aaneengesloten bosgebieden 

van Nederland. Schuin door de Stippelberg loopt een breuklijn in de aard-

korst, zijnde een vertakking van de peelrandbreuk, die er voor zorgt dat de 

hoger gelegen peelhorst natter is dan het lager gelegen centrale slenk. 

Ten westen van deze breuk liggen de oude stuifduinen als “stippels” in het 

landschap, met daarop aangeplante grove dennen. Aan deze “stippels” 

dankt dit natuurgebied haar naam. 
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In dit natuurgebied liggen ca 20 waterpoelen die van grote betekenis zijn 

voor amfibieën zoals o.a. de poelkikker en de vinpootsalamander. 

Ook de das komt in dit gebied voor. 

Tijdens de vroegere ontginningen werd er door de arbeiders gecommuni-

ceerd met het slaan op een blikken emmer. Er werd met een hard voor-

werp op geslagen als de werkdag voorbij was of als de arbeiders zich 

moesten verzamelen. Die “tijdëmmer” is bewaard gebleven en komen 

hem tegen als we tussen de stippels doorlopen. Alom een mooi en afwis-

selend gebied dat zeker de moeite waard is om te bezoeken. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Peter Maessen tel 077-4653761 

 

 

DAGWANDELING 

 

Zaterdag 2 juni: 
De voorbereiding voor onze jaarlijkse dagwandeling zijn in volle gang. 

Door wat lichamelijke ongemakken van Wim Maassen en een tijdelijk 

verminderde inzetbaarheid van Mart Christiaens hebben we nog geen 

definitieve keuze gemaakt en nog niet voorgewandeld. We hebben 4 ge-

bieden in de “wacht “staan. O.a, een gebied in de buurt van Luik, een 

gebied in Zuid Limburg en een in de Voerstreek, omgeving Val Dieu. 

Na half april weten we meer. Hou “Peel en Maasnieuws” in de gaten of 

neem na 15 april contact op met Math. Ghielen (06-10495465) Ook zullen 

we voor zover mogelijk jullie per e-mail op de hoogte houden. 

 

 

EVEN TERUGBLIKKEN: 

 

donderdag 5 jan.: Nieuwjaars treffen. 
Zoals vanouds weer een geslaagde en vooral gezellige bijeenkomst. Het 

afgelopen jaar werd weer volop besproken en vooral de huidige actuele 

situatie in ons dorp en land kwamen aan de orde. 

De crisis en de verlaging van de subsidie kwamen ook nog voorbij, maar 

vooral de natuurbelevenissen vierden de boventoon. Onze voorzitter hield 

voor de eerste keer zelfs een nieuwjaarstoespraak waarin hij memoreerde 

dat ondanks dat ook in onze club een zekere “vergrijzing” optreed we nog 
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best op velerlei gebied in en met de natuur actief zijn. Vooral de herop-

richting van een jeugdnatuurgroep geeft een goed gevoel. 

Natuurlijk was er weer gezorgd voor een lekker hapje en drankje. En dit 

alles in een sfeervol in kerstsfeer omgetoverde ruimte. Er waren ongeveer 

20 leden aanwezig. 

 

donderdag 9 februari: Diaserie Uilen door Henk van Dijk 
Een diavond verzorgd door Henk is steeds weer smullen van fantastische 

beelden. Deze avond over in Europa voorkomende uilensoorten. In haar-

scherpe en soms levensgrote beelden kregen we een mooi overzicht van 

bekende en onbekende uilensoorten. In zijn diabeelden vertelde Henk het 

verhaal over de uilen, hun jacht, hun trektocht, hun jongen, hun zorg. 

Kortom weer een fascinerende avond. Er waren ongeveer 30 bezoekers. 

 

donderdag 1 maart: museumactiviteit. 
Deze avond ging helaas nog niet door omdat de beoogde film over het 

ontstaan van de aarde nog niet ontvangen was. De avond zal in het najaar 

extra ingepland worden. 

In plaats hiervan organiseerde onze vogelwerkgroep een dia-avond over 

vogelobservaties in Falsterbö, Zweden. 

 

      Math. Ghielen 

 

Lezing Falsterbö op 1 maart: 

Op donderdag 1 maart deden 2 leden van Vogelwerkgroep ’t Hökske een 

verslag van het bezoek aan Falsterbö in september 2011.  

Falsterbö in het uiterste zuiden van Zweden staat bekend om zijn waar-

neembare vogeltrekroute. Vogels uit heel Scandinavië komen op dit punt 

voorbij omdat de zee hier het smalste is. De twee enthousiaste vogelaars 

Hans-Peter en Jan vertelden in geuren en kleuren over de waarnemingen 

die ze in deze week hadden waargenomen. Grote getalen buizerds, step-

pekiekendieven, zeearenden en vele zangvogels werden op dia vastgelegd. 

De mooiste opnamen waren toch zeker die van een stelletje spelende zee-

arenden die een prachtig schouwspel in de lucht lieten zien. 

Alom een geslaagde avond die door ca 20 personen werd bezocht. 

 

 

Peter Maessen 
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Dassen film op 15 maart.  door  Mart Kessels 

Gisteravond hebben we met zo,n 20 mensen kunnen genieten van enkele 

stukjes natuur dicht bij huis. Met al zijn flora en fauna, zo zie je maar 

weer eens hoe mooi de natuur toch is. En dat ook nog eens in onze eigen 

achtertuin. De gebiedjes die aan de orde kwamen waren, de Kwakvors en 

de Scherliet in Grashoek.  

Het mooie gebied tussen de kanalen in en de kanalen zelf. Maar ook aan 

de andere kant Het Peel restant en het Molentje. Heel mooie pareltjes die 

door Mart duidelijk en bekwaam voor het voetlicht werden gebracht. Ook 

de oude sluis met zijn gele kwikstaart en het afwateringskanaal werden 

onder de loep genomen. 

Een mooie avond met veel info en ook nog het wel en wee van de familie 

Das in woord en beeld. 

Het was een geslaagde avond met een goede belangstelling. Dit was te-

vens ook de laatste binnen activiteit voorlopig want het voorjaar lonkt en 

dan gaan we weer naar buiten. 

Bedankt voor de belangstelling en heel graag tot de volgende activiteit. 

 

 

Wim Maassen 

 

 
             Spelende dassen bij burcht 
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NATUURLIJK NIEUWS 3 (LAATSTE DEEL) 
  

 

Geneeskrachtige kruiden dicht bij huis. 
Dat de natuur van alles te bieden heeft wist u natuurlijk al lang, doch is 

het vaak de kunst te weten hoe en welke planten b.v. kun je gebruiken 

tegen bepaalde kwaaltjes. Voor bijna elke kwaal is wel een genezende 

plant te vinden. Al heel lang geleden ontdekten onze voorvaderen dat veel 

planten een genezende werking bezaten. Ze verzamelden wortels, blade-

ren, bloemen en zaden van deze planten om te gebruiken tegen allerlei 

kwaaltjes. Uit ervaring wisten ze precies welke planten giftig waren. Daar 

kon je dan maar beter voorzichtig mee omspringen. 

Je moest de precieze dosering weten om kruiden in te nemen zonder daar 

ziek van te worden. Ook is er veel kennis overgenomen van de indianen. 

Zij gebruikten b.v. de "koortsboom"(=kinaboom) voor het behandelen van 

malaria. In het begin van de 19e eeuw kon men de werkzame stoffen (zo-

als b.v. morfine en kinine) van kruiden herkennen en isoleren. Bij het 

maken van de medicijnen werden vaak natuurlijke geneeskrachtige be-

standdelen gemaakt. In veel landen blijven de geneeskrachtige kruiden 

onmisbaar. Ook bij ons worden bij veel kwalen nog steeds natuurlijke 

(b.v. homeopathische) geneesmiddelen voorgeschreven.   

  

 Schietwilg (Salix alba) 

 

Werkt aansterkend, bloedstelpend, kalmerend, koortswerend, kramp op-

heffend, samentrekkend, pijnstillend en verdovend. De schors bevat de 

werkzame stof salicine, dat omgezet wordt in salicylzuur (te vergelijken 

met aspirine). Dit is een middel tegen verkoudheid, migraine, koorts, pijn 

en griep. Het werkt ook bij reuma en slaapstoornissen. 

Een afkooksel (van de bast) kan gebruikt worden bij de behandeling van 

huidzweren, psoriasis en pijnlijke voeten. 

 

Sint Janskruid (Hypernicum perforatum) 

 

Werkt antiseptisch, kalmerend, samentrekkend, urinedrijvend, wond-

helend en wormverdrijvend. De olie (van het bloeiende kruid) wordt ge-

bruikt bij pijnlijke gewrichten, reuma, jicht, spit, kneuzingen, verstuikin-
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gen, Astma, bronchitus, kolieken, nervositeit, flauwtes, slapeloosheid, 

onregelmatige menstruatie en wormen. 

Met een aftreksel in alcohol kun je wonden desinfecteren. 

Oppassen bij inname: rode kleurstof is lichtgevoelig (er kan huidirritatie 

optreden bij het te lang in de zon zitten). 

  

Stinkende gouwe (Chelidonium majus) 

 

Werkt laxerend, gal-drijvend, licht bloeddrukverhogend, kalmerend, 

kramp-opheffend en keratolytisch (genezend bij hoornvliesontsteking). 

Een wortelbrouwsel wordt gebruikt als massagemiddel voor angst en sla-

peloosheid. Ook te gebruiken bij onregelmatige menstruatie, frigiditeit en 

baarmoederontsteking. Het oranje sap uit de bladeren en de stengels kan 

worden gebruikt tegen wratten likdoorns en ringworm. 

Het sap werd vroeger bij oogziektes gebruikt. 

 

Valeriaan (Valeriana officinalis) 

 

Werkt kalmerend, koortswerend, kramp-opheffend, pijnverminderend, 

maakt slaperig en brengt gevoelens van stress en spanningen tot een mi-

nimum terug.  

Als thee te gebruiken bij slapeloosheid, angst, zenuwinzinking, kolieken, 

neerslachtigheid, slechte eetlust, hartkloppingen, duizeligheid, maag-

krampen, zwaarlijvigheid en het reinigen van de luchtwegen. 

In wijn gekookt tegen winderigheid en het helen van wonden. 

Pas op! Te lang gebruik veroorzaakt hoofdpijn.  

 

Vlier (Sambucus nigra) 

 

Werkt bloedzuiverend, urine- en zweetdrijvend, verzachtend, laxerend en 

zwelling verminderend. De bladeren zijn werkzaam bij aambeien, zwel-

lingen, wonden en kneuzingen. Een bloemenaftreksel is te gebruiken bij 

verkoudheid, reumatische jicht, mazelen, het reinigen van maag en nieren 

en bij opgezette benen (kompres) en opbouw afweerstoffen voor de win-

ter. 

Vlierbloesemthee kan verkoudheid voorkomen en vermindert reumatische 

klachten. Thee uit bladeren of schors bevordert de urinelozing en stoel-

gang.  
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IJzerhard (Verbena oficinalis) 

 

Werkt aansterkend, bloeddrukverlagend, bloedstelpend, kramp-opheffend, 

samentrekkend, urinedrijvend en wond-helend. 

IJzerhard thee van bladeren brengt verlichting bij geelzucht, diarree, pijn-

lijke onregelmatige menstruatie, nervositeit en slapeloosheid. 

Een aftreksel kan helpen bij blaas-, nier-, of galstenen. 

Met een afkooksel worden schaaf-, snij- en brandwonden behandeld en 

kneuzingen verzacht. 

Tevens is het ook verfrissend in het badwater. 

Als gorgeldrank kan het gebruikt worden bij angina en keelpijn. 

  
Bijgaande informatie is gehaald uit het kruidenboekje samengesteld door Wiepke 

van Vliet - Dijkstra, Almelo 

  

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

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

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

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

natuuronderhoud. 

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

deze doelstelling nastreven. IVN Helden is in 1978 opgericht. 

 

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

informatie en aanmelding wenden tot de ledenadministratie: 

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

Of via een van de andere bestuursleden. 

 

Abonnementen kunnen elk moment ingaan en worden automatisch voor de 

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

jaar worden de contributie en het abonnementsgeld gehalveerd. 

Opzegging schriftelijk, ten minste twee maanden voor het einde van het jaar 

bij de ledenadministratie. 

 

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

Huisgenoot lid:           €  14,00 per jaar  

Een abonnement op de Natuurgids  €  15,00 per jaar.  

 

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

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

Banknummer: 14.19.26.961 van IVN Helden. O.v.v. gift.  

 

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

jaar in een oplage van 150 exemplaren. Kopij kunt u inleveren op diskette/E-

mail of op papier bij de redactie van de Kijk Op. Svenstra@hetnet.nl 

 

Data “Kijk Op” 

 

Aanleveren kopij:  Verschijningsdata: 

Voor 7 december  begin januari 

Voor 7 maart   begin april 

Voor 7 juni   begin juli 

Voor 7 september  begin oktober 

 

 

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: 077-3074939 

 

Secretaris, Vogelwerkgroep en PR: 

Peter Maessen, Dorpstraat 89, 5993 AM Maasbree      

Tel: 077-4653761 ivnmaessen@home.nl   

 

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

Tel: 077-3060791 

    

Bestuurslid: 

Wim Maassen, Koetsiersweg 8, 5988 CN Helden  

Tel. 077-4661770 

 

Bestuurslid:  

Jan Stevens, St. Lambertusstraat 17, 5988 EE Helden 

Tel. 077-3076232    

 

Jeugdwerkgroep: 

Mart Christiaens. Scharenweg 39, 5981 BV Panningen 

Tel: 077-3073112 

    

Activiteitenwerkgroep:  

Vacature 

 

Landschapsonderhoud werkgroep: 

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

Tel: 077-3076874 

 

   Florawerkgroep: 

   Toos Wilms. Zelen 38, 5981 PN Panningen.  

   Tel: 077-3075111 

 

   Dassenwerkgroep: 

   Toos Wilms. Zelen 38, 5981 PN Panningen.  

   Tel: 077-3075111 
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Instituut voor natuur 

Educatie & duurzaamheid 

IVN HELDEN 
 

 
 

Het IVN gebouw. Kloosterstraat 12 te Helden 

Route: Bij de rotonde bij hotel Antiek richting Kessel. 

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

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

De ingang bevindt zich aan de rechter zijkant. 

Parkeerplaatsen aanwezig. 
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Activiteiten 

Juli-aug-sept 2012 

 
Datum Activiteit Blz. 

Zo 1 juli Met de Floragroep naar: Craijelheide 

Bijelkaar komen: Breebronne, Maasbree 9.00 uur 

Organisator: Toos Wilms. Tel: 0773075111 

 

Zo 15 juli Met de Floragroep naar: Afgraving Vlakbroek 

Bijelkaar komen: Parkeerplaats Handboogschutterij. 

Om 9.00 uur 

Organisator: Peter Maessen (Grashoek) 0653695906 

 

Do 19 juli Zomeravondwandeling 

Vertrek 19.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator Peter Maessen e.a. Tel. 077-4653761 

 

Zo 19 aug Wandeling de Luijsen te Stramproy 

Vertrek 8.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator Jan Jacobs Tel. 077-3077792 

 

Do 23 aug Met de Floragroep naar: Wadi Zelen 

Bijelkaar komen: Zelen. 19.00 uur 

Organisator:Jos Hunnekens. Tel: 0623936181 

 

Zo 2 sept Met de Floragroep naar: Kasteelpark Baarlo 

Bomen bekijken om 19.00 uur 

Bijelkaar komen: Parkeerpl. Baron v Erplaan Baarlo 

Organisator:Jos Hunnekens. Tel: 0623936181 

 

Zo 9 sept Wandeling Linnerweerd te Linne 

Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 

10 

Zo 23 sep Wandeling Meerle-broek/Brachterwald te Reuver 

Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 

10 

Zo 7 okt Paddenstoelenwandeling 

Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw Helden 

Gids: Gerard Dings  

Coördinator Math Ghielen Tel. 077-3074939 
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VOORWOORD 

 

 

Beste lezers, 

 

Zomergevoel…. 

 

Als U deze Kijk Op leest is het al weer juli. Hartje zomer. Velen trekken 

er op uit. Genieten van een welverdiende vakantie. Dichtbij of ver weg. 

Oog hebbend voor de rijkdom die we nog hebben op onze aardbol. Een 

rijkdom die gelukkig niet te koop is en ook niet in geld uit te drukken is. 

Een rijk gevoel je te realiseren dat je mag genieten van wat bodem, lucht, 

water, planten, dieren en medemensen ons bieden. Velen hebben daar oog 

voor! Door je te verbazen over je waarnemingen en te genieten van je 

waarnemingen en dat dan ook uit te spreken neem je mogelijk anderen 

mee! De moeite waard! 

 

 

   

         

De redactie 

Jan van Enckevort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk Op, juli 2012  

Jaargang 30, nummer 4 
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NIEUW LOGO IVN 

 

 
Ook het IVN gaat met z’n tijd mee. Het logo van het IVN is opnieuw ge-

styleerd en ziet er nu als volgt uit: Het is nog steeds groen: 

 

 

 
 

 

De naam IVN betekende vroeger “Instituut voor natuur educatie”, dat 

wordt nu “Instituut voor natuur, educatie & duurzaamheid”. 

 

En de nieuwe missie is: 

Het IVN laat je leren van de natuur en verrijkt daarmee je leven. Het laat 

je nadenken over je gedrag 

 

De doelstelling: 

 

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

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

en verrijkt daarmee je leven. Het laat je nadenken over je gedrag en moti-

veert tot milieubewust handelen, door middel van lezingen, excursies, 

wandelingen en natuuronderhoud. 

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

manier deze doelstelling nastreven.  

 

We kunnen 5 nieuwe leden verwelkomen: 

Trees en Harrie Wilms  uit Panningen 

Yvonne Hermans uit Helden 

Laura Lustermans  uit Helden 

Anja Zetsen     uit Helden 
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IVN Helden doet mee aan de Rabo Clubkas Aktie  2012. 

 

De Rabobank Peel en Maas geeft verenigingen in hun werkgebied de kans 

extra geld te verdienen voor hun verenigingsactiviteiten. Ze doet dit mid-

dels de Rabo Clubkas Aktie. 

Het IVN Helden heeft zich voor deze actie ook ingeschreven. Na de zo-

mer kunnen leden van de Rabobank stemmen op een van de deelnemen-

de verenigingen. Elke stem brengt voor die vereniging geld op. Dus hoe 

meer stemmen hoe meer geld. 
Dus nu gaat de zelfwerkzaamheid van de leden van het IVN Helden tel-

len. Want het bestuur vraagt jullie straks zoveel mogelijk stemmen op het 

IVN Helden uit te brengen. Let goed op dat je voor het IVN Helden 

stemt want mogelijk doen ook de IVN afdelingen van Maasbree/Baarlo 

en Meyel mee. Probeer ook familie, vrienden en buren over te halen op 

onze vereniging te stemmen. Nogmaals: hoe meer stemmen, hoe meer 

geld. Het extra geld zullen we besteden aan activiteiten voor onze 

jeugdleden. Dus doe je best. Let wel, alleen de mensen die lid zijn van de 

Rabobank Peel en Maas kunnen stemmen. Als je wel een rekening hebt 

bij de Rabobank maar niet als lid bent geregistreerd kun je helaas niet 

stemmen. Het Rabo-lidmaatschap is gratis en geeft ook buiten de bankza-

ken allerlei voordelen. Als voorbeeld kunnen leden van de Rabobank te-

gen sterk gereduceerde prijzen entreekaarten kopen van de Floriade. De 

leden van de Rabobank zullen over deze actie waarschijnlijk nog bericht 

ontvangen. Hebben jullie straks nog vragen bel me dan gerust. 

 

Bestuur IVN Helden,  

Math Ghielen ( 0610495465 ) 
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NOTULEN LEDENVERGADERING IVN HELDEN  dd 12 april 2012 

 

Afgemeld: Fien Hendriks, Antoinet van der Linden en Lotta Grolleman 

 

1. Welkomstwoord door de Voorzitter: 

Math heet alle aanwezigen van harte welkom en spreekt zijn tevredenheid uit 

over het grote aantal aanwezigen. 

Een speciaal woord van welkom aan Jo en Marga Lormans. 

Tevens geeft Math aan dat tijdens deze vergadering alle aandacht uit zal gaan 

naar het erelidmaatschap van Jo Lormans.  

2. Huldiging bijzonder lid van diensten: 

Math deelt voorafgaand aan de goed-

keuring door de vergadering mee dat Jo 

deze avond tot erelid wordt benoemd. 

Een speech met daarin een evaluatie 

van de 26 jaar Groene winkel en nog 

langere lidmaatschap van het IVN van 

Jo. Jo, het gezicht van het IVN aanwe-

zig op alle markten, braderieën enz. enz. 

Jo bedankt voor alles. Marga bedankt 

voor de ondersteuning in al die jaren.  

Jo dankt de aanwezigen voor de hulp 

die hij van collega IVN-ers heeft mogen ontvangen. 

  

3. Opening van de algemene ledenvergadering: 

Math opent de vergadering middels een openingswoord met daarin een korte 

evaluatie van 2011 en het vooruitzicht op het nieuwe jaar. 

Een kort verslag van het reilen en zeilen van het IVN Helden. Mee- en tegenval-

lers, leuke en minder leuke ervaringen maar desalniettemin weer een goed vere-

nigingsjaar.   

  

4. Vaststellen notulen jaarvergadering dd 14-4-2011: 

Het naschoolseopvangwerk hebben we helaas nog niet in kunnen vullen.  

Math doet voorafgaand aan agendapunt 11 alvast informatie over de aanwezig-

heid van het IVN op de Floriade. Enkele leden van het IVN Helden zijn als gids 

op de Floriade aanwezig. Er waren meer personen die mee hadden willen helpen 

doch door een communicatiefout is dit niet goed doorgekomen. Na verdere uitleg 

over enkele citaten uit dit verslag worden de notulen met dank aan de notulist 

verder goedgekeurd. 
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5. Vaststellen jaarverslag 2011: 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd.  

   

6. Vaststellen verslag Commissie van onderzoek: 

Peter Maessen (Grashoek) en Jos van Hal hebben de financiële administratie 

doorgenomen/gecontroleerd en hiervan een verslag samengesteld. 

Beiden hebben geen oneffenheden kunnen constateren. 

Zij danken Sytske voor deze zeer degelijke financiële administratie. 

Er worden in dit verslag enkele voorstellen gedaan de kosten te reduceren. 

Het Bestuur zal hier de komende periode naar gaan kijken. 

Er wordt steeds meer via e-mail gecommuniceerd, het terugbrengen van de opla-

ge van de Kijk Op van 4 naar 3 zou een kostenbesparende oplossing kunnen zijn. 

De optie de Kijk Op via het elektronische verkeer te verspreiden krijgt niet de 

volle ondersteuning van de aanwezigen. Het voorstel uit de vergadering een opla-

ge Kijk Op te vervangen door een nieuwsbrief zal worden bekeken. 

Het Bestuur zal de komende periode op deze voorstellen terugkomen.  

 

7. Vaststellen financieel verslag 2011 en begroting 2012: 

Het uitgedeelde overzicht wordt door Math en Sytske toegelicht waarna vaststel-

ling volgt. Met name de opbrengsten van subsidies betreffende het beheer Kwist-

beekdal en de opbrengsten van de Quick Scans worden verder toegelicht. 

De Groene Winkel wordt dan wel ingekrompen doch dit wil niet zeggen dat er 

geen Groene Winkel meer blijft bestaan. Het IVN Helden zal zeker aan PR blij-

ven doen. De verlaging van de Gemeentelijke subsidies zal ook onze vereniging 

verplichten intern te bekijken hoe we deze financiële teruggang kunnen gaan 

opvangen. Landelijk wordt momenteel gekeken hoe de contributiesamenstelling 

moet worden aangepast. 

Hierover zijn reeds de eerste onderhandelingen met het landelijke IVN gaande. 

 

8. Verkiezing en benoeming Commissie van Onderzoek: 

Peter Maessen is aftredend. Math dankt Peter voor de bewezen diensten. 

Rob van ‘t Padje stelt zich beschikbaar en wordt met applaus aangesteld.  

Volgend jaar (boekjaar 2012) zal de controle uitgevoerd worden door Jos van Hal 

en Rob van ’t Padje. 

 

9. Verkiezing en benoeming Bestuursleden: 

Jan Stevens en Math Ghielen zijn aftredend en stellen zich beiden herkiesbaar.  

Beiden worden door de vergadering aangesteld. 

 

10. Verkiezing Voorzitter: 

Peter neemt het woord betreffende dit agendapunt van de voorzitter over. 
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Math stelt zich als Voorzitter herkiesbaar. Er zijn geen nieuwe aanmeldingen 

voor dit Voorzitterschap binnengekomen.  

De vergadering geeft met applaus toestemming de Voorzitter voor de komende 3 

jaar weer aan te stellen. Math proficiat en veel succes. 

  

11. Plannen 2012/2013: 

Math geeft aan in welke organisaties de diverse Bestuursleden verder actief zijn, 

en hiermee het IVN dan ook vertegenwoordigen. Tevens zullen de bestaande 

werkgroepen binnen de afdeling goed worden gevolgd en indien nodig door het 

Bestuur worden ondersteund. De leden van de Vogelwerkgroep hebben zelf al 

acties opgezet om het teruglopende aantal leden uit te breiden.  

20 april wordt de dagwandeling in de regio Voerendaal voorgelopen. Afhankelijk 

van de ervaringen op deze dag zal worden gekeken of deze locatie de definitieve 

wandeling gaat worden. De leden zullen z.s.m. meer informatie hierover ontvan-

gen. 

Wim geeft aan dat de regio Midden-Limburg bezig is met het opzetten van een 

nieuwe gidsencursus.    

 

12. Rondvraag: 

Ber Aerts:  

Bestaat er nog altijd een consulentschap IVN? Antwoord ja, Math en Wim geven 

aan hoe dit consulaat zich manifesteert binnen de regio. 

Is er een ledenlijst beschikbaar? Ja deze is er, doch deze wordt vanwege de wet 

op privacy niet openbaar gemaakt. Deze lijst kan ten alle tijden bij de ledenadmi-

nistratie worden opgevraagd.   

Mart Christiaens:  

Hoe gaan we om met de werving van (jeugd)leden. Mart vraagt de aanwezigen 

meer reclame te maken voor de jeugdwerkgroep. Nu gaat werving via mond op 

mond reclame van de jeugdleden zelf. Als Bestuur zullen we ook de komende 

jaren hier wel actief mee bezig zijn. 

Jac Kerkhofs: 

Kunnen we iets doen aan het vele zwerfvuil dat met name in het Kwistbeekdal 

wordt gedumpt. Als IVN hebben we hierover meerdere malen contact gehad met 

de Gemeente. Er wordt aan gewerkt, er worden grotere prullenbakken geplaatst 

doch we zijn en blijven afhankelijk van het verantwoordelijkheidsgevoel van de 

veroorzakers. 

Math Lemmens: 

Niet alle toezeggingen die vooraf door het IVN regio Bestuur zijn gedaan inzake 

de voorbereiding en ondersteuning op deelneming door gidsen aan de Floriade 

werden nagekomen. Het beloofde logboek is niet uitgekomen. 
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Math Ghielen geeft aan dat hierover contact zal worden opgenomen met het Re-

giobestuur. Wat doet het IVN met NL DOET? Math  Gh legt uit waarom wij hier 

niet aan hebben deelgenomen. 

Toos Wilms: 

Kan het adres van de dassenwerkgroep in de Kijk Op worden vermeld? 

Geen probleem we zullen het adres van Toos gaan toevoegen. 

Is de aanschaf van een 2
de

 webcam voor de dassenwerkgroep mogelijk.? 

Wordt bekeken. 

Sytske: 

Het IVN kan kaarten van ZOO PARC Overloon tegen een gereduceerd tarief 

krijgen. Liefhebbers kunnen zich bij Sytske melden.  

De Rabobank heeft een sponsoractie. Dit jaar gaat ook IVN Helden daar aan 

meedoen, wat dan weer voor een financiële bijdrage kan zorgen. Dit is alleen 

voor de IVN leden die ook lid zijn van de Rabobank. Volgt nog meer informatie 

in de loop van het jaar.   

       

13. Sluiting:  

Om 21.30 uur. 

 

Na deze vergadering kunnen de aanwezigen gebruik maken van de boekenmarkt-

actie. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt, en ook de fotoserie over de Floriade 

van Sytske trok nog veel belangstelling. Waarvoor onze dank. 

 
 

Notulist 

Peter Maessen 
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WANDELING  LINNERWEERD.  

 

9 september 2012. 

Vanwege de wat grotere afstand vertrekken we om 8.30 uur vanaf het 

IVN gebouw,  Kloosterstraat 12 in Helden. 

De Linnerweerd is een van de weinige natuurlijke uiterwaarden van de 

Maas. Deze uiterwaarden worden doorsneden door de Vlootbeek, die hier 

uitmond in de Maas. Ook ligt in het gebied nog een oude maasmeander, 

de “oude Maas” genoemd. Het gebied wordt gebruikt voor landbouw 

maar is door zijn ligging rijk aan water gerelateerde natuur zowel op flora 

als op fauna gebied. 

Aan de rand er van ligt de Clauscentrale welke van deze zijde een wel 

heel bijzondere kijk geeft. Door zijn verbinding met de Maas en de Vloot-

beek heeft ook de bever er zijn intrede gedaan. Dit alles gaan we bekijken 

waarbij we begeleid worden door een ervaren plaatselijke gids. 

 

 

EXCURSIEWANDELING  MEERLE-BROEK BEESEL. 

 

Zondag 23 september 

Gaan we als laatste Zomerwandeling naar het nieuwe natuurgebied  Het 

Meerle-broek: op de grens van Beesel en Swalmen. 

Dit is een gebied met nieuwe natuur ontstaan door de aanleg van de A 73. 

Als compensatiegebied. Het ligt tegen het Duitse Wald aan en is daarom 

zeer interessant vanwege zijn verscheidenheid aan natuur. 

Aan de ene kant van de grens de oude landbouwgebieden op Nederlandse 

bodem, aan de andere kant het Duitse Diergartenwald met zijn leefgebied 

van Reeën en wilde zwijnen. 

Onder begeleiding van een ervaren gids van de IVN de Steilrand zullen 

we alles te horen krijgen over deze nieuwe natuur en haar omgeving. Ook 

zullen we het aangrenzende Duitse deel bezoeken. 

We vertrekken om 9uur vanaf het IVN Helden, Kloosterstraat 12.   

Natuurlijk zullen we ook dit keer zoveel mogelijk carpoolen. We zullen 

omstreeks 12.30 uur weer terug in Helden zijn. 

 

 

Wim Maassen. 
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VERSLAG DAGACTIVITEIT JEUGD IVN DE GROOTE PEEL 

 

 
GIDS: 

Op zaterdag 12 mei gingen we naar de Groote Peel met het jeugd IVN. 

Het leuke daarvan is dat wij dat niet wisten. Alles was super leuk. 

Eerst kregen we een rondleiding van iemand van Staatsbosbeheer. Deze 

meneer vertelde dat de grond daar vooral bestaat uit turf. Dat zijn allemaal 

laagjes plantenresten.  

Wisten jullie dat veenmos net een spons is? Als je een pluk uitknijpt bo-

ven een glas, dan is het bijna helemaal vol met bruin Peelwater. En als je 

die pluk in het glaasje 

doet zuigt die al het 

water op.  

Ook vertelde die over 

de mensen: hoe die 

vroeger leefde en dat 

die nog geen gaska-

chel hadden, maar turf 

om op te branden. 

Ook heeft daar een 

reus gezeten. En weet 

je hoe ver je een stok 

in het veen kunt ste-

ken? Wel 2 meter!! Daarom moet je ook altijd op de zandpaadjes blijven.  
Ook hebben we op een toren gezeten en toen moesten we onze ogen dicht 

doen en 1 minuut lang niet praten want wij (de kinderen) moesten voelen, 

horen en ruiken wat er allemaal was. 

Wij (de kinderen) hebben een spelletje gedaan. Dan moest een kind met 

een blinddoek om op de grond gaan zitten om te raden waar een kind van-

daan kwam en het houten beertje wilde afpakken. 

 

MIDDAGPAUZE: 

Daarna gingen we met zijn allen naar het beginpunt. Daar gingen we eten 

en we hebben wat gespeeld. 
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ONTDEKKOFFER: 

Daarna gingen we in groepjes met een koffer de Groote Peel in om op-

drachten uit te voeren. De eerste opdracht was om zoveel mogelijk dieren 

uit het water te halen. Met een schepnetje. Wat hebben we gevangen? 

Groene kikker, kikkervisjes, hondsvisje, kikkerdril, watervlo. Op een blad 

konden we zoeken hoe de naam van onze vangst was. Te snel moesten we 

verder lopen. Want er waren nog veel meer opdrachten die in onze ont-

dekkist zaten. Ook zijn we in een vogelschuilhut geweest om vogels te 

spotten. Op de kaart aan de wand kon je hun naam erbij zoeken. Ook heb-

ben we geluisterd naar de geluiden van de natuur. Dat zijn er teveel om op 

te noemen. Weten jullie nog wat een pijpenstrootje is? Je weet wel, die 

hele lange gedroogde graspluim die we moesten meten. Leg je ouders 

maar eens uit waar ze die vroeger voor gebruikten. 

Enkele kinderen hebben stiekem turf meegenomen. En dat is ons gelukt. 

Het was een heeeeeeeele leuke dag. Het weer was droog. Sommigen had-

den de voeten nat. Denk aan laarzen als je de natuur ingaat. En sommige 

kinderen waren niet warm genoeg aan, die hebben het soms te koud ge-

had. We hebben ons lekker opgewarmd in de zon bij het bezoekerscen-

trum. 

 

AFSLUITING: 
Als afsluiting kregen we nog een softijs of milkshake. Mmmm. 

Een gezellige afsluiting van een leuke, actieve en leerzame dag. 

 

Met GROENE groet (die heb ik van Mart) 

Ivar Ottenheijm, Tom Hendrix, Britt Lormans, Joes Hermans 

 

NASCHRIFT: 
Naderhand hebben de kinderen en begeleiding via de mail nog een po-

werpointpresentatie ontvangen. Hierop was te zien, aan de hand van foto’s 

en tekst, hoe de mensen vroeger geleefd hebben in de veengebieden. Daar 

had de gids ’s morgens over verteld. 

Bovenstaand verslag is samengesteld uit 3 verslagen van de genoemde 

kinderen. 

 

Met GROENE groet 

Mart Christiaens 

Secretaris jeugd IVN afd. Helden 
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JONGE EEKHOORN GERED 

 

Vanavond vonden mijn achterburen deze jonge, ca. 2 weken oude eek-

hoorn onder een boom op het gazon. We hebben hem na wat informatie te 

hebben ingewonnen een beetje melk gevoerd, maar dit bleek achteraf niet 

goed te zijn. Via de eekhoornopvang kwam ik terecht bij de eekhoornop-

vang in de Boekend. Ik heb hem daar afgegeven en hij is daar in goede 

handen. Volgens de dame aldaar zal hij het wel redden. 

Voor meer informatie over eekhoorn- en egelopvang kan men door te 

googlelen terecht op eekhoornopvang. Best een leuke site. 

 

 

   

 

   

  

 Peter Maessen 

  Maasbree 
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Dotterbloemen, een jonge 
Kievit en een nest van de 
Meerkoet die op uitkomen 
staat. 
Wim. 
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EVEN TERUGBLIKKEN: 

 

Zaterdag 2 juni. Dagwandeling omgeving Ubachtsberg 

Het eerste weekend van juni is altijd de traditionele dagwandeling van het 

IVN Helden. Om klokslag half negen vertrok de bus afgeladen vol met 50 

goedgemutste wandelaars. Ze hadden er zin in en het weer beloofde alle 

goeds deze dag. De locatie was dit keer eens in eigen land in de omgeving 

van Ubachtsberg. Kwart voor tien stopten we voor de deur van de Bernar-

deshoeve in Mingersborg een piepklein gehucht, maar toen we op het 

terras een eerste blik konden werpen op ons wandelgebied ontlokte dat 

aan menigeen een kreet van verrukking. Na een heerlijke kop koffie en de 

nodige sanitaire verzorging vertrokken we voor onze tocht. Na een korte 

aanloop doken we al de eerste holle weg in en daarna volgden in een 

adembenemend tempo de vergezichten elkaar af. Af en toe moest er flink 

geklommen worden maar het uitzicht daarna maakte dat niemand de pijn 

voelde en gingen we vrolijk verder. 

We liepen door de slapende dorpjes Colmont en Winthagen wat waren dat 

pareltjes in het landschap. Verder ging het langs een wijngaard en even 

later genoten we tegen een beschutte helling van onze welverdiende pick-

nick en rustpauze. Na een klein half uur gingen we weer verder op naar de 

Kunderberg. Plotseling ging er een luide kreet door de groep, ontzetting 

alom, wat bleek, Gerda haar schoen was aan het uit elkaar vallen. Echter 

geen nood met een paar reserve veters werd alles weer aan elkaar gebon-

den en konden we weer verder. Wat was hij mooi de Kunderberg. Maar 

nog veel mooier was de daaropvolgende helling. Deze stond n.l. barstens 

vol met gele ratelaar bloemen doorspekt met het lila van orchideeën en het 

rood van de klaprozen. Wat was dat mooi.  Nadat we afgedaald waren 

trok het gezelschap weer verder 

op naar de Putberg, deze was 

behoorlijk steil maar de veel-

heid aan planten maakte alles 

goed, ook hier weer orchideeën 

maar ook Eenbes en de gevlekte 

Aronskelk en tientallen vogels 

die ons met hun gezang bege-

leiden. Na nog een drinkpauze 

en wat rust begonnen we aan het 

laatste stukje. Het plateau van 
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Ubachsberg met de molen van Vrouwenheide. Plotseling kregen we zicht 

op de finish en toen was de meute niet meer te houden. Menigeen slaakte 

een diepe zucht toen we neer konden ploffen op de prachtige binnenplaats 

van de Berardushoeve vanwaar we ook gestart waren.  

En toen links en rechts de grote glazen Grimbergen blond of bruin op de 

tafels verschenen kon de dag niet meer stuk.  Na een welgemeend woord 

van dank aan het adres van het personeel en de eigenares van de Bernar-

dushoeve togen we tegen zessen weer huiswaarts. 

Of het nou van de vermoeidheid was of dat men nog in stilte aan het na-

genieten was hebben we niet kunnen achterhalen. Maar het is een feit dat 

we weer eens een geweldige dagwandeling achter ons hebben liggen, en 

het zal voor het bestuur nog een hele klus worden om dit te evenaren. Met 

dank aan Sjaak Kerkhofs voor deze wandeltip. 

Wij houden ons aanbevolen voor nog zo’n tip. 

 

Namens het bestuur. 

Wim. 

 

Zondag 20 Mei.  Op naar de Stippelberg. 

Er waren ongeveer 13 deelnemers die het vroege vertrek aankonden. Met 

mooi weer en goede zin vertrokken, daar aan gekomen konden we genie-

ten van een mooi en gevarieerd landschap met zowel Dennen als ook veel 

gemengde bossen en open vlaktes. Overal in het landschap lagen de Stip-

pels verspreid die het gebied zijn naam hebben gegeven. Dit zijn kleine 

steile hopen stuifzand opgewaaid in vroeger tijden. Op een van die hopen 

midden in het gebied staat een grote paal met bovenin een zinken emmer, 

hiermee werd in vroeger tijden de schafttijd of het einde van de dag ten 

gehore gebracht aan de vele arbeiders die verspreid in het gebied aan het 

werk waren. Op deze mooie morgen waren er geen arbeiders maar wel 

veel vogels en ook al enkele vlinders waaronder een Dennespanner. We 

hebben van het gebied alleen de Noordzijde kunnen bekijken, de Zuidzij-

de met zijn parkachtig gezicht en zijn vele vennen en poelen hebben we 

voor een andere keer moeten bewaren, daar was de tijd tekort voor. 

Iedereen was het er over eens dat het een geslaagde excursie was en dat 

we zeker nog eens terug gaan om de andere kant onder de loep te nemen. 

Wel nemen we dan iets tegen de muggen mee.  

 

Wim Maassen 
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Zondag 17 Juni. Wandeling naar de Meinweg. 

Zondagmorgen half negen zijn we met 12 personen vertrokken voor een 

mooie wandeling door het Meinweg gebied. In tegenstelling tot andere 

wandelingen hebben we er vandaag een stevige wandeling van gemaakt. 

Dat moet ook wel wil je van dit prachtige Nationaal Park een flink stuk 

kunnen bekijken. Dit keer had Wim, onze gids gekozen voor de Noord- 

Oosthoek. Na een aanlooproute via de Lange Luier waar we een Ree ons 

pad zagen kruisen, en het Paardegat kwamen we in het gebied van de bo-

venloop van de Bosbeek. Hier was weer veel te zien, vogels zoals de 

Roodborsttapuit en een Boompieper tot enkele Doodaarsjes in het Elfen-

meer Ven. Verder kwamen we langs een poel met zeer helder water, hier 

groeide Ronde Zonnedauw en Wolfsklauw. En de Gagelstruiken geurden 

heerlijk. Ook de Struikheide bloeide heel mooi. We zagen bij de vennen 

veel groene kikkers en nog heel jonge padden, maar ook veel libellen en 

juffers, eigenlijk teveel om allemaal op te noemen. Maar een libelle was 

toch wel heel bijzonder n.l. de Weidebeekjuffer. Het was alles bij elkaar 

een heel geslaagde morgen, prachtig wandelweer en heel veel gezien. 

En na precies 3 uur wandelen waren we weer terug bij ons startpunt de 

parkeerplaats aan de spoorwegovergang. 

 

 

Wim Maassen. 

 

 
Het Elfenmeer 
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KALKGRASLANDEN 

Achtergrondinformatie dagwandeling 2 juni 2012 

 

 

Historie kalkgraslanden 

Kalkgraslanden zoals we die vinden op de Kunderberg hebben hun ont-

staan te danken aan de mens die de voorafgaande eeuwen dorpen stichtte 

op de plateaus en in de beekdalen. Op de hellingen werden grote stukken 

bos tot ontginning gebracht voor de landbouw. Later, toen die grond was 

uitgeput, liet men hierop schapen weiden. Deze rondtrekkende schaaps-

kudden zorgden ervoor dat het oorspronkelijke bos niet kon terugkeren. 

Zij hielden het land schraal, waardoor een grote soortenrijkdom aan plan-

ten en dieren kon ontstaan, die bij deze voedselarme, droge en kalkrijke 

bodem hoort. Door de invoer van wol uit Australië en de uitvinding van 

kunstmest liep het belang van en daarmee ook het aantal schaapskudden 

enorm terug. Het gevolg daarvan was dat de meeste kalkgraslanden in de 

loop van de 20
ste

 eeuw zijn verdwenen. Door in de 70er jaren van de vori-

ge eeuw het Mergellandschaap te herintroduceren is door bioloog Henk 

Hillegers weer een begin gemaakt met een beweiding van kalkgraslanden. 

Dankzij de schapen is de harige ratelaar in groten getale op de Kunderberg 

teruggekeerd. Door de vele bloemen komen er ook veel soorten dagvlin-

ders, mieren, sprinkhanen en krekels voor. Maar deze soorten hebben het 

moeilijk vanwege hun beperkte verspreidingsmogelijkheden. 

 

Historie kalkovens 

Kalkbranden in een 

schachtoven is een 

techniek die de Ro-

meinen vanuit Me-

sopotamië (het hui-

dige Irak) naar hier 

hebben gebracht. 

Kalkovens vindt u 

nog op diverse 

plaatsen in het land-

schap terug. 

Door de kalksteen te 

verhitten tot zeer 
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hoge temperaturen (900 graden C.) ontsnapt het koolstofdioxide (CO2) uit 

de kalk. De ongebluste kalk (CaO) blijft over. Deze poederkalk kan ge-

mengd met water (gebluste kalk)  worden gebruikt:  

-als meststof op het land 

-als grondstof voor cement 

-voor het witten van buitenmuren van huizen 

Zo’n 100 jaar geleden 

waren er in dit gebied 

maar liefst 44 kalk-

ovens in gebruik. 700 

Mensen waren hierbij 

aan het werk. Tijdens 

de eerste wereldoorlog 

bereikten deze activi-

teiten hun hoogtepunt. 

Immers import van 

kalk uit het buitenland 

was onmogelijk. In 

1967 werd de laatste 

kalkoven buiten gebruik gesteld. Er bevinden zich momenteel nog onge-

veer 15 gerestaureerde kalkovens en groeves langs de zgn. Kunrader-

breuk. Een geologische breuk in de aardkorst tussen Kunrade en Ransdaal. 

 

Beweiding  

Van oudsher had kalkgrasland geen extra bemesting nodig om te kunnen 

blijven voortbestaan. Wel was het nodig, dat deze vegetatie regelmatig 

werd begraasd of gemaaid. De vegetatie van dit laagproductief kalkgras-

land bleef zodoende in evenwicht. Anders zou de open en hoofdzakelijk 

korte grasmat, via spontane boomopslag, veranderen en uiteindelijk ver-

dwijnen. Bij een kalkgrasland zonder bemesting en dat begraasd en/of 

gemaaid wordt valt er voldoende licht op de bodem om de laagblijvende 

planten en kiemplanten te laten groeien.  

 

Bemesting: stikstof 

De grote vijand van de kalkgraslanden ligt op de loer. Dit kalkgrasland is 

zeer gevoelig voor toevoer van meststoffen. Via proefvakken werd aange-

toond dat bij mesttoevoer, o.a. stikstof, er een sterke stijging ontstond van 

de vegetatie. Meestal hoofdzakelijk in de vorm van grassen. Hierdoor 
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wordt het evenwicht sterk verstoord, met als gevolg een daling van de 

soorten diversiteit. 

Uit onderzoek, gefinancierd door het Prins Bernhard Fonds en het Anjer-

fonds Limburg, kwamen nieuwe en interessante gegevens aan het licht. 

De zure regen (stikstof) was één van de oorzaken van de toegenomen 

diversiteit in vegetatie. Voor een vegetatie als kalkgrasland was dit cata-

strofaal. Eén voorbeeld van een plant die sterk groeide ten gevolge van de 

zure regen was de Gevinde kortsteel. Deze plant kan enorm snel stikstof 

opnemen. Bovendien heeft deze Gevinde kortsteel een ondergronds sys-

teem van uitlopers, wortelstokken die als opslagorganen voor voedings-

stoffen kunnen functioneren. Teven speelde het late tijdstip van maaien, in 

het late najaar, een grote rol. Zaadverspreiding kon zodoende perfect 

plaatsvinden. 

 

Bemesting: vruchtbare leem 

Bij het vergrassen van het kalklandschap kan ook nog een ander ver-

schijnsel een belangrijke rol spelen. 

Bij zware regenbuien kan de met water verzadigde vruchtbare leem over 

de kalkgraslanden spoelen. 

Voor een vegetatie die afhankelijk is van een laag nivo aan voedingsstof-

fen, is dit catastrofaal. 

 

Begrazing 

Langzamerhand nam de begrazing met schapen toe. De resultaten van 

deze begrazing waren over het algemeen zo gunstig dat schapen hoe lan-

ger hoe meer in het Zuidlimburgse landschap werden ingezet voor restau-

ratie en onderhoud van kalkgraslanden. Dit betekende tevens de definitie-

ve redding van een oud schapenras, dat voortaan met een eigen naam 

werd aangeduid: het Mergellandschaap. Schaapskudden van dit ras lopen 

momenteel ook in Zuid-België en Noord-Frankrijk op de aldaar gelegen 

kalkgraslanden. 
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Natuurlijk herstel 

Natuurlijk herstel van de soortenrijkdom van de kalkgraslanden is vaak 

een zaak van lange adem. Daarom is het in het huidige natuurbeheer van 

groot belang om te proberen te behouden wat er nog aan soorten vegetatie 

in dit terrein aanwezig is. Zodoende is men niet alleen afhankelijk van 

zaad dat van elders moet komen.  

De toekomst van de kalkgraslanden ziet er niet slecht uit. Behoud van 

biodiversiteit is sinds enkele jaren een heet hangijzer in de politiek en 

wetenschap. Als er één ecosysteem is dat blijvend aandacht verdient, dan 

is het wel het kalkgrasland. 

 

 

      Mart Christiaens 

(met dank aan het IVN afd. Voerendaal) 
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Leden Vogelwerkgroep gaan op blauwborstjacht. 

 

 

Al meerdere jaren brengen leden van de Vogelwerkgroep in de periode 

half april een bezoek aan de Groote Peel om hier te speuren naar de 

blauwborst. Zo ook op zaterdag 14 april. Om 7.30 uur werd er vertrokken 

vanaf het IVN gebouw richting bezoekerscentrum De Pelen (Mijl op Ze-

ven). Besloten werd de blauwe route te gaan lopen. 

Aangekomen bij de vogelkijkhut werden de deelnemers al meteen ver-

welkomd door de daar zingende blauwborst. Opvallend was dit wel, het 

weer was eigenlijk niet echt geweldig, en vorig jaar werd de blauwborst 

alleen gezien aan het einde van de wandeling. Dat we niet alleen waren 

om de blauwborst te zoeken werd al gauw duidelijk. Meteen kwamen de 

vwg leden in contact met een wandelaar bewapend met fototoestel met 

telelens, die hun gelijk zijn gemaakte foto's van het vrouwtje blauwborst 

met de bek vol nestmateriaal liet zien. Meteen daarna werd, zingend vanaf 

een boomtop, een tweede exemplaar waargenomen. De dag kon al niet 

meer stuk. Al verder wandelend kwamen we steeds meer vogelaars tegen 

die ook op zoek waren naar de blauwborst. Zo ook 3 personen afkomstig 

uit de buurt van Dortmund die speciaal voor het fotograferen van de 

blauwborst naar Ospel waren gekomen. Eerst werd gecommuniceerd in 

het Duits maar al gauw bleek dat 1 van de 3, een in België geboren per-

soon, en later verhuisd naar Duitsland ook wel een redelijk goed woordje 

Nederlands kon spreken. Na wat ervaringen te hebben uitgewisseld werd 

de route vervolgd. Tijdens het verloop van deze wandeling vond er een 

discussie plaats toen het ging over het waarnemen van 2 onbekende vo-

gels door 2 van de aanwezige leden. Waren het vrouwtjes roodborsttapuit, 

kneutjes of fitissen die zich in het heideveld verscholen? Het waren 2 

vrouwtjes roodborsttapuit werd geconstateerd. Na nog wat nagrommen 

van 2 personen die toch bleven twijfelen werd de tocht vervolgd. En jawel 

hoor de volgende blauwborst liet zich zien en horen. Verder wandelend 

werden er natuurlijk ook vele andere vogels gespot; boompieper, geelgors, 

roodborst, lijster, roodborsttapuit, merel, vink, meeuw, fitis, tjif tjaf, bui-

zerd, wulp, rietgors, grutto, kievit enz. enz. Zo keerden we om 11.30 uur 

weer terug bij onze auto's, gauw even geteld werden er op deze morgen 

tussen de 35 en 40 soorten vogels waargenomen. In totaal werden er 10 

blauwborsten waargenomen. Een geslaagde morgen, voor herhaling vat-

baar.      Peter Maessen 
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NIEUWS UIT DE VOGELWERKGROEP 

 

 

Sinds 1980 houden leden van de Vogelwerkgroep zich bezig met het op-

hangen en controleren van verschillende soorten nestkasten die er in de 

afgelopen jaren zijn opgehangen. Zo hangen er in de gemeente Peel en 

Maas ca 30 kerkuilenkasten, 24 bosuilenkasten en ongeveer 20 steenui-

lenkasten. Met name de bosuilenkasten (oude elektriciteitskasten van 

camping de Heldense Bossen) die in 1980 opgehangen zijn, zijn gedeelte-

lijk aan vervanging toe. Wij zijn dan ook op zoek naar watervaste houten 

platen waarvan we enkele nieuwe kasten kunnen gaan maken. 

Ken je iemand die ons hieraan kan helpen, laat dat dan even weten. 

Alle kasten worden 1 x per jaar (soms 2x afhankelijk van de aanvang van 

het broeden) ge-

controleerd en de 

resultaten worden 

bijgehouden. 

De mensen die de 

kasten controleren 

maken soms toch 

wel opvallende 

dingen mee. 

Soms komt het 

voor dat een bosui-

lenkast tot aan de 

rand van het in-

vlieggat wordt volgestopt met takjes, veren, haren enz, enz . 

Tijdens de controle blijken deze kasten dan een broedplaats voor kool- en 

pimpelmezen. Zoals jullie wellicht weten kan een nest meesjes wel 10 tot 

12 jongen bevatten, ruimte hebben ze in een bosuilenkast dan toch wel 

voldoende. Tijdens de bosuilenkastcontrole van dit jaar werd na het uit-

vliegen van 4 bosuilen de kast bewoond door een koppeltje holenduiven. 

Dit schouwspel willen we jullie in elk geval niet onthouden. 

Bijgaande foto gemaakt door Ber Geuyen. 

 

 

Peter Maessen  
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Het Baybachtal in Gondershausen in de Hundsrück in Duitsland 

een droom van een beekdal. 

 

 

Al vele  jaren doe ik elke veertien dagen een avond rikken met een aantal 

vrienden. Verliezen doe je bij dit kaartspel eigenlijk altijd. Het is alleen de 

kunst zo weinig mogelijk te verliezen. Het verlies van alle spelers wordt 

in een pot gedaan en na een jaar kaarten zit er een flink bedrag in deze 

pot. En van dit geld gaan we een lang weekend op stap. Dit jaar zijn we 

gaan wandelen in het Baybachtal in de Hundsrück in Duitsland. Midden in 

dit beekdal ligt een idyllisch hotelletje en hier logeerden we. 

Ik schrijf dit artikel niet omdat ik nou zo goed kaarten kan. Een flink deel 

van de pot komt helaas uit mijn portemonnee, maar omdat het Baybachtal 

een droom van een beekdal is. Klaterende watervalletjes, hoge rotswan-

den, schitterende natuur en vergezichten en soms spannende, meer te be-

klimmen dan te bewandelen stukken in de 11 kilometer lange wandeling. 

Deze rondgaande wandeling behoort tot de top 4 van mooiste rondwande-

lingen in Duitsland. We hebben genoten. Graag zou ik deze wandeling 

wel willen voorstellen als onze jaarlijkse dagwandeling, doch hoewel 

makkelijk via de A61 te bereiken is het voor een dagwandeling te ver 

weg. Voor diegenen onder onze leden die hier eens een weekend aan wil-

len spenderen kunnen op internet via www.baybachtal.de al enige voorin-

formatie krijgen. Wil je ook nog blijven slapen kan ik jullie van ganser 

harte de Schmausemuehle aanbevelen. Een klein, eenvoudig maar heel 

sfeervol hotel. En je kunt er voor weinig geld ook heerlijk eten. 

(www.schmausemuehle.de) 

Als je er naar toe gaat, heel veel plezier. 

 

Math. Ghielen 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blaybachtal.de/
http://www.schmausemuehle.de/
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De volgende personen werkten mee aan deze Kijk Op: 

 

Jan van Enckevort text 

Math Ghielen text 

Peter Maessen, text en foto’s 

Wim Maassen, text en foto’s 

Sytske Venstra, text en foto’s 

Mart Christiaens, text en foto’s 

Jos Joosten foto’s 

Print Point kopiëren en nieten. 

Distributie: Jan v Enckevort, Jan Stevens en Sytske Venstra 

 

 

 

 

 

 



28 

 
  

 

 
 



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

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

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

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

natuuronderhoud. 

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

deze doelstelling nastreven. IVN Helden is in 1978 opgericht. 

 

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

informatie en aanmelding wenden tot de ledenadministratie: 

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

Of via een van de andere bestuursleden. 

 

Abonnementen kunnen elk moment ingaan en worden automatisch voor de 

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

jaar worden de contributie en het abonnementsgeld gehalveerd. 

Opzegging schriftelijk, ten minste twee maanden voor het einde van het jaar 

bij de ledenadministratie. 

 

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

Huisgenoot lid:           €  14,00 per jaar  

Een abonnement op de Natuurgids  €  15,00 per jaar.  

 

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

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

Banknummer: 14.19.26.961 van IVN Helden. O.v.v. gift.  

 

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

jaar in een oplage van 150 exemplaren. Kopij kunt u inleveren op diskette/E-

mail of op papier bij de redactie van de Kijk Op. Svenstra@hetnet.nl 

 

Data “Kijk Op” 

 

Aanleveren kopij:  Verschijningsdata: 

Voor 7 december  begin januari 

Voor 7 maart   begin april 

Voor 7 juni   begin juli 

Voor 7 september  begin oktober 

 

 

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: 077-3074939 

 

Secretaris, Vogelwerkgroep en PR: 

Peter Maessen, Dorpstraat 89, 5993 AM Maasbree      

Tel: 077-4653761 ivnmaessen@home.nl   

 

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

Tel: 077-3060791 

    

Bestuurslid: 

Wim Maassen, Koetsiersweg 8, 5988 CN Helden  

Tel. 077-4661770 

 

Bestuurslid:  

Jan Stevens, St. Lambertusstraat 17, 5988 EE Helden 

Tel. 077-3076232    

 

Jeugdwerkgroep: 

Mart Christiaens. Scharenweg 39, 5981 BV Panningen 

Tel: 077-3073112 

    

Activiteitenwerkgroep:  

Vacature 

 

Landschapsonderhoud werkgroep: 

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

Tel: 077-3076874 

 

   Florawerkgroep: 

   Toos Wilms. Zelen 38, 5981 PN Panningen.  

   Tel: 077-3075111 

 

   Dassenwerkgroep: 

   Toos Wilms. Zelen 38, 5981 PN Panningen.  

   Tel: 077-3075111 
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Het IVN (instituut voor natuur, educatie & duurzaamheid) is een landelijke 

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

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

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

natuuronderhoud. 

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

deze doelstelling nastreven. IVN Helden is in 1978 opgericht. 

 

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

informatie en aanmelding wenden tot de ledenadministratie: 

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

Of via een van de andere bestuursleden. 

 

Abonnementen kunnen elk moment ingaan en worden automatisch voor de 

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

jaar worden de contributie en het abonnementsgeld gehalveerd. 

Opzegging schriftelijk, ten minste twee maanden voor het einde van het jaar 

bij de ledenadministratie. 

 

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

Huisgenoot lid:           €  14,00 per jaar  

Een abonnement op de Natuurgids  €  15,00 per jaar.  

 

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

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

Banknummer: 14.19.26.961 van IVN Helden. O.v.v. gift.  

 

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

jaar in een oplage van 150 exemplaren. Kopij kunt u inleveren op diskette/E-

mail of op papier bij de redactie van de Kijk Op. Svenstra@hetnet.nl 

 

Data “Kijk Op” 

 

Aanleveren kopij:  Verschijningsdata: 

Voor 7 december  begin januari 

Voor 7 maart   begin april 

Voor 7 juni   begin juli 

Voor 7 september  begin oktober 

 

 

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: 077-3074939       06-10495465 

 

Secretaris, Vogelwerkgroep en PR: 

Peter Maessen, Dorpstraat 89, 5993 AM Maasbree      

Tel: 077-4653761 ivnmaessen@home.nl   

 

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

Tel: 077-3060791 

    

Bestuurslid: 

Wim Maassen, Koetsiersweg 8, 5988 CN Helden  

Tel. 077-4661770 

 

Bestuurslid: 

Jan Stevens, St. Lambertusstraat 17, 5988 EE Helden 

Tel. 077-3076232    

 

Jeugdwerkgroep: 

Mart Christiaens. Scharenweg 39, 5981 BV Panningen 

Tel: 077-3073112 

    

Activiteitenwerkgroep:  

Vacature 

 

Landschapsonderhoud werkgroep: 

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

Tel: 077-3076874 

 

   Florawerkgroep: 

   Toos Wilms. Zelen 38, 5981 PN Panningen.  

   Tel: 077-3075111 

 

   Dassenwerkgroep: 

   Toos Wilms. Zelen 38, 5981 PN Panningen.  

   Tel: 077-3075111 
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Instituut voor natuur 

Educatie & duurzaamheid 

IVN HELDEN 
 

 
 

Het IVN gebouw. Kloosterstraat 12 te Helden 

Route: Bij de rotonde bij hotel Antiek richting Kessel. 

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

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

De ingang bevindt zich aan de rechter zijkant. 

Parkeerplaatsen aanwezig. 
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Activiteiten 

Okt-nov-dec 2012 

 
Datum Activiteit Blz. 

Zo 7 okt Paddenstoelenwandeling 

Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw Helden 

Gids: Gerard Dings  

Coördinator Math Ghielen Tel. 077-3074939 

4-5 

10-11 

22 okt 

tot 2 nov 
Stemmen voor de Rabo Clubkas Campagne 4 

Za 27 okt Nacht van de Nacht 

Vertrek 21.30 uur vanaf het IVN gebouw Helden 

Coördinator Peter Maessen Tel. 077-4653761 

 

Za 3 nov Natuurwerkdag Kwistbeek 

Organisatie: Natuurwerkgroep 

Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw Helden 

Coördinator Henk v Loon Tel. 077-3076874 

6-7 

Do 15 nov Lezing IJsland 

Inleider Henk van Dijk 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 

 

Do 29 nov Lezing solitaire bijen 

Inleider Ber Jeuken 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator Peter Maessen Tel. 077-4653761 

16 

Do 13 dec Insectencursus  

Door Jan Kersten 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator Math Ghielen Tel. 077-3074939 

5 

Zo 30 dec Winterwandeling samen met IVN Baarlo/ 

Maasbree 

Vertrek 13.00 uur vanaf IVN gebouw Helden of 

13.30 uur vanaf Baarlo 

Coördinator Math Ghielen Tel. 077-3074939 
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VOORWOORD 

 

 

Beste lezeressen, lezers en lezertjes 

 

 

De Kijk Op, ons IVN blaadje, begint met deze uitgave aan de 31 ste jaar-

gang. Terug kijkend op al die verschenen jaargangen mogen we trots zijn 

op wat leden aandroegen voor de vele boekjes. Dank aan allen. 

Boekjes die steeds weer het licht doen schijnen op het wel en wee van ons 

IVN. 

Vooruitkijkend naar de komende jaargang hoopt de redactie dat velen een 

bijdrage leveren voor de te verschijnen Kijk Op boekwerkjes.  

Veel schrijf en lees plezier. 

 

 

      De redactie 

      Jan van Enckevort 

 

 
 

 

 

Kijk Op, oktober 2012 

Jaargang 31, nummer 1 
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GROTE RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE.  

 

 

Het IVN Helden doet mee. 

De Rabobank organiseert voor clubs en verenigingen de grote Clubkas 

Campagne. Dit is een geweldige manier om de clubkas te spekken. In 

oktober krijgen leden van de Rabobank Peel en Maas bericht hoe ze op 

hun favoriete club kunnen stemmen. Elke stem levert een sponsorbedrag 

op. Hoe meer stemmen, hoe meer sponsorgeld.  

Het IVN Helden is ook een van de deelnemers. Onze leden die lid zijn 

van de Rabobank Peel en Maas vragen wij natuurlijk hun stem uit te bren-

gen op IVN Helden. 

LET OP. Het IVN Meyel en het IVN Baarlo-Maasbree en nog vele 

andere verenigingen doen volgens ons ook mee. En hoewel wij hun van 

harte ook een goed resultaat toewensen hopen we toch dat onze leden op 

het IVN Helden stemmen. 

 

Laat je stem gelden, stem op IVN Helden 
 

Natuurlijk verwachten wij van onze leden dat ze bij familie, vrienden en 

vijanden, bekenden en onbekenden, reclame maken voor IVN Helden. 

Hoe meer stemmen, hoe meer sponsorgeld. 

Wij zullen de opbrengst zoveel mogelijk aan onze jeugdgroep besteden. 

 

 

Math Ghielen. 

 

PADDESTOELENWANDELING  
 

 

Zondag 7 oktober 2012. 
De jaarlijkse paddenstoelenwandeling staat weer voor de deur. 

Waar we naar toe gaan is nog niet bekend, dat wordt bepaald door onze 

vaste gidsen Gerard en Gerda aan de hand van waar we dit jaar de meeste 

paddenstoelen kunnen vinden. 

Wel vast staat dat we om half negen verzamelen bij ons eigen IVN ge-

bouw om vandaar af te vertrekken naar de locatie alwaar de gidsen op ons 
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wachten. Dus als je mee wil op deze excursie en meer wil horen en zien 

van deze wondere wereld van de paddenstoelen kom dan gerust mee. Wist 

je bijvoorbeeld dat het grootste levend organisme op aarde een 

SCHIMMEL is met een doorsnede van meerdere kilometers! 

Voor mensen die met paddenstoelen aan de slag willen is dit een unieke 

gelegenheid omdat we weten dat Gerard en Gerda ons op een heldere en 

eenvoudige wijze vertellen over deze materie en je hier al veel kunt leren 

over paddenstoelen en schimmels. 

Dus trek je wandelschoenen aan en kom mee met het IVN Helden op zoek 

naar deze wondere wereld. 

Opgave is niet nodig en iedereen kan mee. 

Dus tot zondag 7 oktober om half negen, IVN gebouw Kloosterstraat 12 

in Helden. 

 

 

Het bestuur. 

Wim Maassen 

 

 

INSECTENCURSUS  

 

 

Op donderdag 13 december komt Jan Kersten ons meer vertellen over de 

wereld van de Insecten. 

Wil je meer te weten komen over de wereld van de kriebelbeestjes kom 

dan zeker naar deze avond en laat je verrassen over wat er allemaal leeft 

tussen de strooisellaag en in bomen en struiken. En leer hoe nuttig deze 

opruimers van de natuur zijn. 

Jan kennende zal hij er weer een mooie avond van weten te maken en 

zullen we zeker weer wat meer kennis van dit natuur onderdeel kunnen 

opdoen. 

We beginnen zoals altijd om 20 uur in het IVN gebouw aan de Klooster-

straat no 12. 

En zoals altijd is iedereen welkom en zijn onze natuur avonden gratis. 

Dus tot donderdag 13 december. 

 

Het bestuur. 

Wim Maassen 
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WIE HELPT MEE DE WEIDEN EN DE POELEN  

IN HET KWISTBEEKDAL TE ONDERHOUDEN ? 

 

 
 

 

Het natuurgebied Kwistbeekdal is op zaterdag 3 november één van de 

ruim 300 plekken waar gewerkt gaat worden op de Landelijke Natuur-

werkdag.  

Meer dan tien duizend deelnemers gaan op deze dag in heel Nederland 

actief aan de slag in bos, heide, vennen, trilveen of duingebied. Samen 

wordt er gewerkt aan onderhoud van natuur en landschap. In korte tijd 

krijg je als vrijwilliger een goed beeld van de gevarieerde werkzaamheden 

die natuur- en landschaporganisaties verrichten.  

Ook IVN Helden doet een oproep aan iedereen die op zaterdag 5 novem-

ber mee wil werken aan het beheer van dit bijzondere weide- en bosge-

bied. Zij verzekeren de deelnemers een nuttige en aangename morgen.  

Op deze locatie bij de poelen zijn ouders met kinderen (of) jongeren wel-

kom. Kinderen kunnen meehelpen kleine opstal te snoeien en takken op te 

ruimen.  

De werkdag begint om 9.00 uur en eindigt om 12.00 uur.  

We willen van deze dag een leuke werkdag maken, plezier in de natuur en 

leerzaam bezig zijn. 

In de pauze wordt voor een natje met iets lekkers gezorgd. 
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Bereikbaarheid:  

We verzamelen om 8:45 bij het IVN gebouw aan de Kloosterstraat te Hel-

den. Vandaar uit wordt er gezamenlijk naar de locaties gereden.  

Deelnemers worden aangeraden laarzen en werkkleding mee te nemen. 

 

Aanmelden: 

Meer informatie en aanmelden via internet:  www.natuurwerkdag.nl  of 

bij de locatieleider Henk van Loon tel 077-3076874 (na 18:00 uur) of e-

mail henk.vanloon@home.nl 

Wees er snel bij, want er kunnen maximaal op iedere locatie plm. 20 per-

sonen deelnemen! 

 

Doel van de 

werkzaamheden: 

Door onderhoud te 

plegen: de beken 

vrij maken van 

diverse planten, en 

de poelen aan de 

zuidkant vrij te 

maken van be-

groeiing krijgt de 

flora en fauna weer 

kans zich verder te 

ontwikkelen  

 

 

  

      Henk van Loon 

 
 
 

Foto: onderhoud poe-

len in Kwistbeekdal 

door jeugdleden IVN 

Natuurwerkdag 2011 

 
 

 

http://www.natuurwerkdag.nl/
mailto:henk.vanloon@home.nl
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"DE FLORAWERKGROEP” 

 

 
De florawerkgroep is actief in het voorjaar, zomer en vroege najaar. 

Wij planden dit seizoen zeven activiteiten. Eén activiteit ging door om-

standigheden niet door. Als voorbeeld hoe wij werken kunt u de inventari-

satie lijsten opvragen bij Toos Wilms (koopmanswilms@gmail.com). 

De bedoeling is dat onze activiteiten duurzaam zijn. 

Ze worden op dit moment ook gebruikt voor het ontwerp van de natuur-

waardenkaart in Peel en Maas. Soms worden onze lijsten ook bij ruimte-

lijke plannen gebruikt. Het voornaamste doel is om de ontwikkeling van 

gebieden te volgen. Onze activiteiten bestaan uit determineren en inventa-

riseren. 

Verschillende actieve leden van onze werkgroep hebben beroepsmatig een 

grondige kennis van planten (kruiden). Inzet en kennis van amateurs is 

ook zeer welkom. Er heerst een gemoedelijke en ontspannen sfeer in onze 

groep. 

Het aantal aanwezigen bij de activiteiten is meestal 4 á 5 personen. Dit 

lijkt weinig, maar is toch zeer effectief. Indien u interesse heeft om mee te 

doen met de werkgroep, wilt u dan uw naam en adres aan ons doorgeven? 

namens de florawerkgroep IVN Helden, 

 

Toos Wilms 

 

mailto:koopmanswilms@gmail.com
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START ONDERHOUD LANDSCHAP 2012  

 

 

Zaterdag 9 september is de werkgroep landschapsonderhoud gestart met 

de werkzaamheden in de natuur. We zijn met10 personen; een leuke groep 

die elke tweede zaterdag van de maand onderhoud pleegt in de natuur bij 

de weikes en de poelen van Staats Bos Beheer in het Kwisbeekdal en het 

natuurparadijsje van Wim bij Muskesven. 

De weikes worden onderhouden om een kruidenrijke vegetatie te krijgen 

Vooral in het voorjaar liggen deze percelen er prachtig bij. 

In augustus zijn de weikes gemaaid.  

De poelen ook gelegen in het Kwisbeekdal zijn vorig jaar door SBB uit-

gediept en opgeschoond. Rondom twee poelen is door de werkgroep met 

de jeugd het landschap weer “netjes” gemaakt. Een derde poel van ook 

SBB is geadopteerd en wordt met de na-

tuurwerkdag op 3 november ook opge-

schoond zodat er weer meer licht in de poe-

len komt. 

Het natuurproject van Wim ligt in Bovens-

bos, het is een gevarieerd stukje natuur. Hier 

wordt ook een keer per jaar onderhoud ge-

pleegd. 

Dit jaar heeft de werkgroep een container op 

de kop kunnen tikken en hierin is nu alle materiaal gestald. (zie bijge-

voegde foto) 

Door Wim Maassen wordt alle materiaal nu gemakkelijk en goed onder-

houden. 

Mensen die het leuk vinden om in de natuur te werken zijn altijd van harte 

welkom. Als tegenprestatie is er naast het mooie van de natuur, de gezon-

de inspanning en een levendige discussie in de pauze een lekker kop kof-

fie en een stuk vlaai. 

Heb je zin om mee te doen, geef je op bij Henk van Loon of een van de 

bestuursleden. 

 

 

Werkgroep Landschapsonderhoud 

Henk van Loon 
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IVN Helden start weer met een Jeugdnatuurgroep 

 

Hallo jongens en meisjes 

 

Ben je een echte natuurvriend en zit je in groep 6 of 7, dan is het volgende 

misschien iets voor jou. Het IVN Helden begint in september weer met 

een nieuwe jeugdnatuurgroep. 

Wat gaan we zoal allemaal doen? Wandelen en de natuur leren ontdekken, 

werken in de natuur, bomen zagen en poelen schoon maken, plantjes, 

dieren en vogels leren ontdekken en ze leren kennen, o.a. roofvogels en 

waterdiertjes, excursies naar en in de natuur, dagtocht naar een mooi na-

tuurgebied, nestkasten en insectenhotels maken, enz. 

Wanneer gaan we dat doen? We komen tijdens het schooljaar tot juni 

2013, 1 keer in de maand  van 18.30 u tot 20.00 u. op de 3
e
 dinsdag van 

elke maand bij elkaar. In totaal 7 keer. Verder komen we nog 1 zaterdag-

morgen in november en in maart bij elkaar om te werken in de natuur. Op 

een zaterdag in mei maken we een mooie dagtocht. Dus in totaal 10 keer. 

Het IVN clubgebouw ligt aan de Kloosterstraat 12 in Helden-Dorp. 

Heb je zin om mee te doen, geef je dan snel op. We kunnen maar maxi-

maal 20 leden in de groep opnemen. 

Lever een briefje met je naam enz. in op onderstaand adres of stuur het op. 

Mailen mag ook. De contributie bedraagt voor het hele seizoen € 10,00 

contant te betalen op de eerste bijeenkomst. Na aanmelding krijg je van 

ons persoonlijk bericht over de verdere data en de bijeenkomsten. 

We zijn wel al in september begonnen maar opgeven kan ook nog okto-

ber. Het is hartstikke leuk om samen in en met de natuur bezig te zijn en 

je leert er heel veel. 

Alvast veel natuurplezier. 

 

Inleveradres:   Mart Christiaens, Scharenweg 39 5981 BV Panningen.  

Tel. 077 – 3073112         e-mail: martchristiaens@home.nl  

Hebben jullie nog vragen of opmerkingen bel dan even naar bovenstaand 

nummer of naar Math. Ghielen. 06-10495465.  
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Terugblik op: 

 

Zondag 9 september, wandeling Linnerweerd te Linne. 

 

De morgen beloofde goed mooi weer en goede moed. 

Helaas kwamen er maar 6 deelnemers opdagen maar daarom niet getreurd 

we hadden wel concurrentie van het rondje Coeberg. 

Kwart voor negen vertrokken en om kwart over negen waren we er . 

Even moesten we op onze gids wachten, maar deze kwam al snel. Dus 

konden we vertrekken onder de deskundige leiding van onze gids Har 

Mestrom. Deze is geboren en getogen in het gebied dat kon je ook goed 

merken. Hij vertelde over de oude maasmeander en over de vlootbeek en 

liet ons de mooiste plekjes zien. 

Har, hartstikke bedankt en graag tot een volgende keer. 

Op een gegeven moment zagen we een wel heel aparte bramenstruik, on-

middellijk ontstond er een discussie over wat het toch kon zijn. 

Thuis heb ik het opgezocht en het blijkt om een dauwbraam te gaan [zie 

blz 452 van Plantengids.] Dus dit raadsel is hiermee ook weer opgelost. 

Om half twaalf waren we weer terug en konden we voldaan weer huis-

waarts keren. 

 

 

Wim Maassen  

 
swientje machen 
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Zomeravondwandeling 19 juli 

 

 

Donderdagavond 19 juli een avond waarvan je moeilijk kon voorspellen 

hoe de weergoden deze avond in zouden gaan vullen. Desondanks verza-

melden zich 19.00 uur ongeveer 35 personen bij het IVN gebouw. 

Klaar voor een 2 1/2 uur durende wandeling door onze eigen Heldense 

Bossen. Onder leiding van Peter Maessen en Jan Duyf werd tijdens de 

wandeling de route bepaald. 

Lopende richting camping bogen we af naar de vroegere zandzee (een in 

de jaren 70 afgegraven stukje bosgrond, waar destijds door de toentertijd 

hogere grondwaterstand een klein meertje ontstond waar door de jeugdige 

Heldenaren van toen werd gezwommen. Enkele wandelaars konden zich 

dit nog herinneren). 

De eerste echte zandheuvel werd daarna in colonne beklommen om daar-

na richting zeventorenseberg (ook in de jaren 70 was dit een van de hoog-

ste zandheuvels van de Heldense Bossen aan de achterzijde van de huidi-

ge camping. Vanuit de top van deze heuvel kon men destijds 7 kerktorens 

tellen) te lopen. We passeerden enkele open zandvlaktes, waar je goed 

kon zien dat dit bosgebied door een glooiend stuifzandgebied is ontstaan. 

Daarna richting Kessel om zo weer terug richting IVN gebouw te lopen. 

Het was inmiddels zachtjes beginnen te regenen, reden om toch maar de 

route richting IVN gebouw op te zoeken. Het laatste half uur van de wan-

deling hebben we toch met de nodige regen de wandeling af moeten ma-

ken. Bij een tellerstand van ca 8 km bereikten we de eindlocatie waar de 

mensen goed gemutst weer huiswaarts konden keren. 

Alom een gezellige en mooie zomeravondwandeling. 

 

Peter Maessen  
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NATUURONTWIKKELING OP KLEINE SCHAAL OP ZELEN IN 

PANNINGEN 

 

 

Beleef de ruimte in Peel en 

Maas. 

In het voorjaar van 2010 werd 

voor de afvoer van het regen-

water in Panningen-Zuid op 

Zelen een WADI (Water Af-

voer Door Indringen) aange-

legd. Deze WADI werd om-

heind met een haag van veldes-

doorn en gaas en de rand werd 

ingezaaid met inheems zaad 

van wilde planten en met zaad van diversen voedergewassen en honing-

planten. Leden van de floragroep van het IVN Helden inventariseren en 

monitoren de ontwikkelingen van de plantengroei. Ze hebben vanaf de 

zomer 2010 al zes keer de ontwikkelingen in kaart gebracht. Het grasland-

je voor de WADI is kortgeleden door de gemeente ook ingezaaid met 

wilde planten. Ook deze ontwikkeling wordt door de floragroep van het 

IVN gevolgd. 

Op 21 juli 2011 constateerden de vrijwilligers dat er ongeveer 100 ver-

schillende planten zich al thuis voelen op de randen van de WADI. 

Het ven is een aanwinst voor de buurt. Mens en natuur gaan er heel goed 

samen. Op het ven wordt geschaatst, geroeid en jonge vissers zijn er ac-

tief. Er zit al veel vis. En kikkers, eenden en andere vogels bezoeken het 

ven veelvuldig. Een minpuntje is de rommel die de mensen er laten lig-

gen. De directe omgeving van de WADI op Zelen is een kleurrijke bloe-

menzee. Veel inwoners van Panningen-Zuid maken hun dagelijkse omme-

tje langs de WADI en genieten van deze nieuwe kleinschalige natuur. 

Wandel- en fietsroutes leiden langs de WADI zodat, buiten de inwoners, 

ook toeristen kunnen genieten van deze mooie nieuwe natuur. 

Indien u interesse heeft voor de waarnemingen, kunt u de foto’s (foto’s 

linken) en lijst hier (bestand Zelen WADI linken) inzien. 

 
      Toos Wilms 
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QUICKSCANS 

 

 

IVN Helden voert z.g. QuickScans uit voor gemeente en particulieren 

Ten behoeve van nieuwbouw en/of sloop van gebouwen vraagt de ge-

meente aan de opdrachtgever alvorens er toestemming voor bouw en/of 

sloop wordt gegeven een aantal gegevens aan te leveren. Dit kan o.a. een 

asbest-onderzoek, een archeologisch onderzoek of een flora- en fauna-

onderzoek zijn. 

Gemeente Peel en Maas en particulieren kunnen voor het flora en fauna 

onderzoek een beroep doen op het IVN Helden. In Meyel en Baarlo/ 

Maasbree kunnen de IVN afdelingen dat ook doen, maar meestal laten zij 

dit aan het IVN Helden over. 

Tijdens deze z.g. QuickScan wordt er floristisch vooral gelet op be-

schermde kruiden en faunistisch vooral op beschermde diersoorten met 

een nadruk op (steen)uilen en vleermuizen. 

Onze bevindingen krijgen de opdrachtgevers in een klein rapportje toege-

stuurd. Bevind zich een beschermde planten- of diersoort in of op het te 

slopen c.q. te bebouwen perceel dan zoeken wij samen met de opdracht-

gever naar een oplossing. Dit kan o.a. zijn dat wij bij, bijvoorbeeld de 

aanwezigheid van een steenuil, adviseren een uilenkast ergens te plaatsen. 

Bij vleermuizen geven we aan wanneer wel en wanneer niet gesloopt mag 

worden. Wel gesloopt kan worden in de periode half juli tot half oktober 

en van half maart tot half mei. In de overige periodes zijn de vleermuizen 

of in winterslaap of is het kraamperiode. In deze periode mogen vleermui-

zen wettelijk niet verstoord worden.  

De QuickScans worden uitgevoerd door Wim Maassen en Math. Ghielen. 

Het IVN vraagt voor een QuickScan een vergoeding die ten goede komt 

aan onze vereniging. Overigens is het niet zo dat als wij een QuickScan 

uitvoeren wij dan automatisch ook het plan goedkeuren. In theorie kunnen 

we een QuickScan doen en, vooral als de afspraken niet worden nageko-

men, ook bezwaar aantekenen. Doch onze insteek is dat we ontwikkelin-

gen niet willen blokkeren maar samen met de opdrachtgever zoeken naar 

oplossingen die natuur en milieu waarborgen. 

 

 

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

 

Jan van Enckevort: tekst 

Math Ghielen: tekst 

Henk van Loon: tekst en foto’s 

Peter Maessen: tekst en foto’s 

Wim Maassen: tekst en foto’s 

Sytske Venstra: tekst en foto’s 

Toos Wilms: tekst en foto’s 

Multicopy: kopiëren en nieten. 

Distributie: Jan v Enckevort, Jan Stevens en Sytske Venstra 

 
Insecten op de achterkant van de Kijk Op 

goliathkever 

heidebok 

boktor 

snuitkever 

julikever 

 

 



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

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

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

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

natuuronderhoud. 

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

deze doelstelling nastreven. IVN Helden is in 1978 opgericht. 

 

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

informatie en aanmelding wenden tot de ledenadministratie: 

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

Of via een van de andere bestuursleden. 

 

Abonnementen kunnen elk moment ingaan en worden automatisch voor de 

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

jaar worden de contributie en het abonnementsgeld gehalveerd. 

Opzegging schriftelijk, ten minste twee maanden voor het einde van het jaar 

bij de ledenadministratie. 

 

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

Huisgenoot lid:           €  14,00 per jaar  

Een abonnement op de Natuurgids  €  15,00 per jaar.  

 

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

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

Banknummer: 14.19.26.961 van IVN Helden. O.v.v. gift.  

 

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

jaar in een oplage van 150 exemplaren. Kopij kunt u inleveren op diskette/E-

mail of op papier bij de redactie van de Kijk Op. Svenstra@hetnet.nl 

 

Data “Kijk Op” 

 

Aanleveren kopij:  Verschijningsdata: 

Voor 7 december  begin januari 

Voor 7 maart   begin april 

Voor 7 juni   begin juli 

Voor 7 september  begin oktober 

 

 

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: 077-3074939       06-10495465 

 

Secretaris, Vogelwerkgroep en PR: 

Peter Maessen, Dorpstraat 89, 5993 AM Maasbree      

Tel: 077-4653761 ivnmaessen@home.nl   

 

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

Tel: 077-3060791 

    

Bestuurslid: 

Wim Maassen, Koetsiersweg 8, 5988 CN Helden  

Tel. 077-4661770 

 

Bestuurslid: 

Jan Stevens, St. Lambertusstraat 17, 5988 EE Helden 

Tel. 077-3076232    

 

Jeugdwerkgroep: 

Mart Christiaens. Scharenweg 39, 5981 BV Panningen 

Tel: 077-3073112 

    

Activiteitenwerkgroep:  

Vacature 

 

Landschapsonderhoud werkgroep: 

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

Tel: 077-3076874 

 

   Florawerkgroep: 

   Toos Wilms. Zelen 38, 5981 PN Panningen.  

   Tel: 077-3075111 

 

   Dassenwerkgroep: 

   Toos Wilms. Zelen 38, 5981 PN Panningen.  

   Tel: 077-3075111 



 

 
 

     

 
 

 

Kijk Op 
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spaanse vlieg 
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