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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 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 

 

 

 

 

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 06-57676520   

Jeugdwerkgroep: 

Mart Christiaens. Scharenweg 39, 5981 BV Panningen 

Tel: 077-3073112 06-15320070 

Activiteitenwerkgroep:  

Vacature 

Landschapsonderhoud werkgroep: 

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

Tel: 077-3076874 

Florawerkgroep en Dassenwerkgroep: 
Toos Wilms. Zelen 38, 5981 PN Panningen.  

Tel: 077-3075111 

 

Webmasters: 

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

Thijs Maessen. Pas. Knippenbergstraat 48, 5988 CW Helden 

mailto:Svenstra@hetnet.nl
mailto:ivnmaessen@home.nl
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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 

Jan-febr-maart 2013 

 
Datum Activiteit Blz. 

2013 Jaarprogramma 

Alle activiteiten van 2013 

12-14 

Do 10 jan Nieuwjaarsborrel 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator Math Ghielen Tel. 0610495465 

6 

Zo 20 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 

10 

Do 21 feb Grensoverschrijdend Mergelland film 

Inleider: Hans Melters 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator Mart Christiaens Tel. 0615320070 

11 

Za 2 mrt Jeugdnatuurwerkdag in Kwistbeekdal 

Begeleiders jeugdwerkgroep 

Vertrek 9.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator Mart Christiaens Tel. 0615320070 

 

Do 21 mrt Mijnbouw Meinweg  Ontstaan en geschiedenis  

Inleider: Coen Thevissen 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 

 

Do  4 apr Jaarvergadering 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator Math Ghielen Tel. 0610495465 
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VOORWOORD  
 

 

Beste lezeressen en lezers 

 

Allen een goed 2013 gewenst. 

Hoe was 2012? Hoe wordt 2013? 

Vragen die bij een jaarwisseling veel worden gesteld. 

We stellen die vragen aan elkaar, we stellen die vragen ook aan onszelf. 

Soms is het moeilijk daar een eerlijk antwoord op te geven.  

Soms ook heel erg gemakkelijk. 

Even stilstaan bij allerlei ontwikkelingen is een waardevol gebeuren. 

Terugblikken, vooruitkijken bepalend voor al weer een nieuw jaar. 

Een zinvol verrijkend 2013 in alle opzichten. 

 

 

      De redactie 

      Jan van Enckevort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk Op, januari 2013 

Jaargang 31, nummer 2 
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KERST- en NIEUWJAARSWENS 

 

Naast de mooie kerstkaart in deze Kijk Op stuurde Mart Christiaens ons 

onderstaande kerst- en nieuwjaarswens. Graag willen wij deze pakkende 

tekst ook namens het bestuur jullie toewensen. 

 

Het IVN, afdeling Helden kan alleen maar functioneel werken door de 

inbreng van velen die haar of zijn talenten inzetten voor onze vereniging. 

Deze grootschalige vrijwillige inzet maakt dat het bij ons goed toeven is. 

En dit vrijwilligerswerk gebeurt vaak achter de schermen i.p.v. in de spot-

lights. Het bestuur bedankt iedereen die zich, op welke wijze dan ook, het 

afgelopen jaar als vrijwilliger één of meerdere taken op zich genomen 

heeft. Onze waardering hiervoor is groot. 

Het bestuur spreekt de wens uit dat we ook het komende jaar in goede 

samenwerking oog voor elkaar en onze natuur en milieu blijven hebben. 

 

Hopelijk blijven we SAMEN die dingen doen die goed zijn voor de natuur 

en het milieu en dat de betrokkenheid bij die natuur en milieu alleen maar 

groeit. 

 

 

PRETTIGE KERSTDAGEN, 

 

EEN GOEDE EN VEILIGE JAARWISSELING 

 

EN EEN GEZOND EN TEVREDEN 2013. 
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UITNODIGING NIEUWJAARSBORREL  

 

Donderdag 10 januari 2013 

IVN gebouw Aanvang 20.00 u.          

     

                                                                                                                                                                     

Eindejaarstijd is toch vooral ook een feest-

tijd. Voor de een is de geboorte van Christus 

een feest. Voor de ander is gezelligheid en 

lekker eten een feest. Voor weer een ander is 

het een moeilijk jaar afsluiten en in het nieu-

we jaar weer nieuwe kansen zien. Zo heeft 

iedereen zijn eigen beleving en gedachten. 

Na weer een energiek jaar voor ons IVN 

beginnen aan de uitdagingen van het nieuwe jaar. Traditiegetrouw doen 

we dat in begin januari met onze Nieuwjaarsborrel. Een gezellige avond 

onder natuurvrienden met een drankje en een hapje, een herinnering, een 

leuke ontmoeting of een bijzondere natuurbelevenis. Kortom een ontmoe-

ting met en voor onze leden. 

Graag nodigt het bestuur jullie uit op deze avond elkaar te ontmoeten, de 

beste wensen toe te wensen en gewoon onder elkaar te genieten van het 

IVN gevoel. 

Tijdens deze avond zullen we een foto-overzicht geven van onze activitei-

ten in 2012, samengesteld uit foto’s van Wim, Rob, Mart, en Peter. 

 

 

Namens het bestuur 

Math Ghielen  
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LEDENADMINISTRATIE EN CONTRIBUTIE 2012 
 

 

We gaan weer beginnen aan een nieuw 

verenigingsjaar en is het dus tijd om de 

contributie te innen. Deze is dit jaar 

hetzelfde als in de voorafgaande vier 

jaren.  

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 reke-

ning worden geïncasseerd. Daar hoeft u niets voor te doen, het gaat alle-

maal automatisch.  

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

post/Jan 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 2012 hebben 4 leden opgezegd en hebben zich 4 en 1 huisgenoot als 

nieuwe leden aangemeld. 

2 leden zijn verhuisd. 

We beginnen 2012 met: 

101 leden 

19 huisgenoot leden 

11 jeugdleden 

Hiervan ontvangen 55 de Natuurgids.  

 

 

Sytske Venstra 
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EEN KORTE TERUGBLIK VAN HET JAAR 2012. 

 

 

Wat is dit jaar weer snel voorbij gevlogen, het leek wel een vogel in de 

lucht. Zoals altijd begonnen met een zeer gezellig eerste samenzijn voor-

bereid en begeleid door onze voorzitter starten we het nieuwe jaar. 

Via een boottochtje over de Maas naar vogels kijken en of erwtensoep en 

een Jägermeister zaten we al snel in februari.  

Een mooie serie uilen en uilskuikens wachten ons op via de alom bekende 

natuurfotograaf Henk van Dijck uit Belfeld. De rest van februari was ge-

reserveerd voor carnaval, wat niet wil zeggen dat het hele IVN toen in 

winterslaap was. De natuurwerkgroep en de jeugd IVN waren zeker actief 

evenals het bestuur. Verder ging het door het jaar.  

Maart was een heel drukke maand met de Jeugdnatuurwerkdag wat altijd 

een ware happening is, door naar een film over de Dassen en een bezoek 

aan de Waterkrachtcentrale in de Roer in Roermond. Ook april was druk 

met de Jaarvergadering en een tweetal natuurwandelingen waarbij we 

weer nieuwe natuur ontdekten in Horst en Belfeld. In mei legt ieder vogel-

tje een ei dus deden we het wat rustiger aan, maar de wandeling naar de 

Stippelberg bij de Rips was wel een schot in de roos, daar gaan we zeker 

nog eens terug. 

Zo als ieder jaar gingen we de eerste zaterdag van juni weer op stap voor 

onze Dagwandeling. Dit keer bleven we in eigen land en wel naar 

Ubachsberg en omgeving. Wat was het daar mooi, zeker ook de afterparty 

met die heerlijke en welverdiende Grimbergen op het einde. Alleen zullen 

we een volgende keer voordat we vertrekken een schoenen controle moe-

ten houden zodat we de volgende keer geen noodverband meer hoeven te 

leggen. Omdat we nu toch goed getraind waren hebben we in juni nog 

maar een stevige Meinweg wandeling er aan vastgeknoopt want in juli en 

augustus staan onze natuuractiviteiten op een lager pitje, een wandelinge-

tje in de avonduren veel meer was er niet bij. 

We starten in september weer met een bezoek aan de Linnerweerd jammer 

genoeg kon vanwege de aanleg van een gastransportleiding de geplande 

excursie naar het Meerlebroek in Beesel niet doorgaan, maar voordat we 

het beseften stond het hele bos alweer vol paddenstoelen en waren velen 

van ons hier weer druk mee. Ook onze natuurwerkdag kwam er weer aan 

en moest worden voorbereid. En Henk van Dijck kwam nog eens voorbij 

met een geweldige serie over IJsland en Groenland. 



9 

Via een lezing over solitaire bijen, en een nog op het programma staande 

miniworkshop over insecten en ander kruipend gepeupel en natuurlijk op 

het einde nog de jaarlijkse Winterwandeling zit het er voor dit jaar weer 

op. Natuurlijk is onze programmagroep allang weer bezig met het komen-

de jaar. 

We hopen dat dat weer net zo spannend en succesvol mag zijn dan het 

voorbije jaar. We wensen jullie nog fijne dagen in dit jaar en graag tot 

ziens bij al onze activiteiten. 

 

 

Namens het bestuur. 

Wim Maassen  

 

 

RABO CLUBKASACTIE  

 

 

Onze IVN afdeling heeft meegedaan met de grote clubkasactie van Rabo 

Peel en Maas. In de vorige Kijk Op heeft het bestuur jullie gevraagd mas-

saal te stemmen op onze afdeling. Immers hoe meer Rabobankleden hun 

stem aan onze afdeling zouden geven, hoe meer bijdrage we zouden ont-

vangen. Nou, onze oproep heeft succes gehad. Als IVN Helden kregen we 

110 stemmen en dat leverde voor onze afdeling  € 275,00 op. Een prima 

resultaat want er waren natuurlijk meer kapers op de kust.  

Namens het bestuur heel hartelijk bedankt voor jullie stemmen.  

Het is niet alleen het geld maar ook de morele ondersteuning en waarde-

ring hierdoor voor het werk van het IVN Helden.  

Nogmaals hartelijk bedankt. 

 

 

      Math Ghielen 
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VOGELOBSERVATIEBOOTTOCHT  

DOOR VOGELWERKGROEP IVN HELDEN 

 

 

Beste allemaal 

Hierbij ontvangen jullie de eerste aankondiging van de jaarlijkse boottocht 

over de Maas die gehouden gaat worden op zondag 20 januari 2013. We 

vertrekken evenals andere jaren vanaf de jachthaven achter de C-1000 in 

Wanssum en varen van 9.00 tot 12.00 uur. Inschepen kan vanaf 8.30 uur. 

Voor niet-leden geldt een prijs van € 7.00 euro, leden van het IVN betalen 

€ 6.00 euro. Voor kinderen geldt een aangepaste prijs. 

Er kunnen zo'n 100 personen mee, u kunt zich nu reeds aanmelden bij 

ondergetekende. 

Om het inschepen makkelijker te maken zou het fijn zijn als het deelname 

bedrag van te voren wordt overgemaakt op rek. no 12.07.21.414 ovv boot-

tocht IVN Helden, doch afrekenen bij inschepen kan ook. 

Aanmelden kan telefonisch op tel no 077-4653761 en/of via e-mail ivn-

maessen@home.nl 

 

 

 
 

mailto:ivnmaessen@home.nl
mailto:ivnmaessen@home.nl
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HET GRENSOVERSCHRIJDEND MERGELLANDSCHAP 

 

 

Op 21 februari 2013 vertoont Hans Melters, oud-berggids in de Zwitserse- 

en Oostenrijkse Alpen, zijn natuurfilm “Het grensoverschrijdend Mergel-

land”. Deze film heeft primair een educatief karakter. Het gewone en het 

bijzondere is in deze film gecombineerd. 

Na zijn carrière als berggids is Hans zich gaan specialiseren in de natuur 

van het grensoverschrijdend mergelland van Zuid-Limburg en de aan-

grenzende provincies: de Voerstreek, Haspengouw, Luik en het land van 

Herve. Hans is een geboren verteller, die zijn publiek, mede door zijn 

grote kennis, enorm weet te boeien. Deze film heeft als criterium dat alles 

wat in deze film te zien is, voor de reguliere natuurliefhebber langs de 

gewone paden, c.q. in open toegankelijke gebieden te vinden en te zien 

moet kunnen zijn. De kans op herkenning is zodoende groot. Met name de 

plantenliefhebbers en vlinderaars komen rijkelijk aan hun trekken. 

U kunt genieten van een avondvullend programma (de film duurt 2 keer 

35 minuten exclusief  pauze) dat start met een korte inleiding door de 

filmer. Hierna wordt u meegenomen voor een natuurwandeling langs de 

Geulle en kunt u genieten van filmopnames van de biotopen: bossen, ak-

kers, weilanden, groeves en kalkgraslanden. Planten, vogels, zoogdieren, 

vlinders, insecten, amfibieën en reptielen zijn gefilmd in hun natuurlijke 

habitat. 

 

Achtergrondinformatie: 

65 Miljoen jaar geleden werd een oude krijtzee omhoog gestuwd, waaruit 

de bovengenoemde regio’s zijn ontstaan. In de zee leefden ontelbare klei-

ne en grote schelpdieren, die na hun afsterven een dikke laag kalksteen 

vormden. Er ontstond een groot plateau, ook wel het voorland van de Eifel 

en de Ardennen genoemd, waarna beken en rivieren het huidige Heuvel-

land vorm gaven. Hierdoor praten we eigenlijk over een “dalenland-

schap”. 

Voor een korte (ongeveer 5 min.) impressie vooraf kunt u kijken op You 

Tube. Op Google “Hans Melters” intikken is ook mogelijk. 

Hans Melters zal zijn film vertonen op 21 februari a.s. in het IVN gebouw.  

De aanvang van deze presentatie/film is om 20.00 uur. 

 

      Mart Christiaens 
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JAARPROGRAMMA 2013 

IVN HELDEN  deel 1 

 

Datum Activiteit 

Do 10 jan Nieuwjaarsborrel 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator Math Ghielen Tel. 0610495465 

Zo 20 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 21 feb Grensoverschrijdend Mergelland film 

Inleider: Hans Melters 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator Mart Christiaens Tel. 0615320070 

Za 2 mrt Jeugdnatuurwerkdag in Kwistbeekdal 

Begeleiders jeugdwerkgroep 

Vertrek 9.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator Mart Christiaens Tel. 0615320070 

Do 21 mrt Mijnbouw Meinweg  Ontstaan en geschiedenis  

Inleider: Coen Thevissen 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 

Do  4 apr Jaarvergadering 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator Math Ghielen Tel. 0610495465 

Zo 21 apr Wandeling Kemperbroek te Stramproy 

Gids: Wim Maassen 

Vertrek 8.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 

Zo 5 mei Florawerkgroep locatie DHL ven Beringe 

Vertrek 9.00 uur vanaf brug DHL 

Coördinator Jos Hunnekens Tel. 0623936181 

Zo 12 mei Natuurontbijt 

In Kwistbeekdal of Muskesven 

Vertrek 9.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator Math Ghielen Tel. 0610495465 
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JAARPROGRAMMA 2013 

IVN HELDEN  deel 2 

 

Datum Activiteit 

Zo 26 mei Florawerkgroep locatie Scherliet a/d Kwakvors 

Bijeenkomst 9.00 uur bij Scherliet 

Coördinator Peter Maessen Grashoek Tel. 0653695906 

Za 1 jun Dagwandeling naar ? 

Vertrek 8.00 uur vanaf het Wilhelminaplein te Panningen 

Coördinator Math Ghielen/cie  Tel. 0610495465 

Zo 2 jun Florawerkgroep locatie wadi Zelen 

Bijeenkomst: 9.00 uur bij wadi Zelen Panningen 

Coördinator Jos Hunnekens Tel. 0623936181 

Zo 23 jun Wandeling Heyckerbroek/de Crang te Ell/Swartbroek 

Gids: Toos Ingeveldt 

Vertrek 8.30 uur vanaf IVN gebouw 

Coördinator Math Ghielen Tel. 0610495465 

Zo 30 jun Florawerkgroep locatie Kwistbeek 

Bijeenkomst 9.00 uur bij Kwistbeek 

Coördinator Jan Stevens Tel. 0657676520 

Do 11 jul Florawerkgroep locatie Crayelheide Maasbree 

Vertrek 19.00 uur vanaf restaurant Boszicht 

Coördinator Toos Wilms Tel. 0614952241 

Do 18 jul Zomeravondwandeling 

Vertrek 19.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator Jan Stevens Tel. 0657676520 

Do 25 jul Florawerkgroep locatie afgraving Vlakbroek 

Bijeenkomst 19.00 uur Parkeerplaats bij de indianen 

Coördinator Peter Maessen Grashoek Tel. 0653695906 

Do 8 aug Florawerkgroep locatie ’t molentje Meijel 

Bijeenkomst 19.00 uur bij Parkeerplaats Mewissen 

Coördinator Jos Hunnekens Tel. 0623936181 

Do 22 aug Florawerkgroep locatie Romeinenweerd 

Bijeenkomst 19.00 uur bij Parkeerplaats kasteel de Berckt 

Coördinator Toos Wilms Tel. 0614952241 
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JAARPROGRAMMA 2013 

IVN HELDEN  deel 3 

 

Datum Activiteit 

Zo 25 aug Wandeling Wambachgroeve Venlo  
Vertrek 8.30 uur vanaf IVN gebouw 

Coördinator Peter Maessen Tel. 077-4653761 

Zo 1 sep Florawerkgroep locatie park de Riet 

Bijeenkomst 9.00 uur bij Parkeerplaats skatebaan 

Coördinator Jos Hunnekens Tel. 0623936181 

Zo 15 sep Wandeling Nat. Park Maasduinen/Bergseheide 

Gids: Jan Stevens 

Vertrek 8.00 uur vanaf IVN gebouw 

Coördinator Jan Stevens Tel. 0657676520 

Zo 6 okt Paddenstoelenexcursie 

Gids: Gerard Dings  

Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw Helden 

Coördinator Math Ghielen Tel. 0610495465 

Za 26 okt Nacht van de Nacht 

Vertrek 21.30 uur vanaf het IVN gebouw Helden 

Coördinator Peter Maessen Tel. 077-4653761 

Za 2 nov Natuurwerkdag Kwistbeek  

Organisatie: Jeugdwerkgroep 

Vertrek 9.00 uur vanaf het IVN gebouw Helden 

Coördinator Mart Christiaens Tel. 0615320070 

Do 14 nov Dialezing Henk van Dijck 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 

Do 12 dec Natuurfilm heidebronnen in Meinweg/Leudal beekdal 

Door Leo Cupers 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator Mart Christiaens Tel. 0615320070 

Zo 29 dec Winterwandeling  
Vertrek 13.00 uur vanaf IVN gebouw Helden  

Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 
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Nieuwe IVN SITE voor IVN HELDEN 

 

 

Het landelijke IVN is de organisatie flink aan het opschudden en vernieu-

wen. Er is een nieuw logo. Er komen nieuwe activiteiten en vooral de 

aandacht voor de jeugd krijgt nieuwe impulsen. Een van de andere veran-

deringen is ook het vernieuwen en moderniseren van de IVN site op inter-

net. Onze afdeling sluit zich bij deze nieuwe opzet en uitstraling van de 

site aan. Het beeldmerk en opbouw van de IVN site is voor elke afdeling 

hetzelfde. De invulling per afdeling verschilt. Thijs Maessen en Rob van 

’t Padje zijn onze webmasters en al een tijdje bezig onze eigen gedeelte 

van de site in te vullen en vorm te geven. Onze activiteiten en werkgroe-

pen krijgen meer aandacht. Er komen meer foto’s van onze activiteiten en 

meer informatie. 

De site is nog in opbouw, maar ziet er toch al heel aardig uit. Kijk er maar 

eens naar. Met dank aan Thijs en Rob. Zij zullen jullie middels de Kijk Op 

en via de site op de hoogte houden van de voortgang. 

Voorheen waren wij bereikbaar onder ivnhelden.nl. Dit gaat vervallen. In 

de toekomst zijn we bereikbaar via de landelijke IVN site.  

Ga naar  www.ivn.nl  Vervolgens klik   - afdelingen-   aan  en zoek  - 

Helden.  Deze manier is iets omslachtiger dan voorheen maar voor ons 

ongeveer € 150,00 per jaar goedkoper omdat we jaarlijks geen eigen do-

meinnaam meer hoeven te betalen.                                 

Op de landelijke site staat ook een kaartje van Nederland met daarin de 

IVN districten. De districten lopen samen met de provinciegrenzen.  

IVN Helden is een onderdeel van het district Limburg (Nr 92.)  

Door op Limburg te klikken krijg je een overzicht van de IVN-afdelingen 

in Limburg. Klik op Helden en je bent ook op onze site.  

Namens Thijs Maessen en Rob van ’t Padje, 

 

 

                  Math. Ghielen 

 

 
 

 

 

http://www.ivn.nl/
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Even terugblikken……… 

 

Paddenstoelenwandeling   

Zondag 7 oct. 2012 .Gerda van der Schoor en Gerard Dings brachten ons 

op deze zonnige zondag naar het Munnichsbos in de omgeving van St. 

Odiliënberg. Dit bos is een prachtig loofbos met vooral beuken en is door-

sneden door de Vlootbeek. In een korte maar prachtige wandeling ontdek-

ten we vele soorten paddenstoelen. Het meest bijzonder vond ik de porse-

leinzwam. Deze paddenstoel is bijna doorzichtig, maagdelijk wit en een 

schoonheid om te zien. 

Verder heb ik 42 soorten opgeschreven, en ik zal er best nog wel een aan-

tal gemist hebben. Sommige paddenstoelen hebben prachtige namen, zo-

als oranje aderzwam, goudvlies bundelzwam, strofaria (valse kopergroen-

zwam), plooivlieszwammetje, donsvoetje, botercolybia, roestbruine ko-

gelzwam en bijzonder de zijdeachtige beurszwam. Thuisgekomen heb ik 

ze (bijna) allemaal nog eens opgezocht in mijn paddenstoelenboek. Maar 

eerlijk is eerlijk, ze in de natuur zien is toch veel mooier. We waren met 

z’n twintigen. 

 

Dialezing IJsland 

Donderdag 15 november. Henk van Dijck weet ons al vele jaren te ver-

rassen met zijn prachtige fotoreportages. Met onwaarschijnlijk veel ge-

duld en kennersoog weet hij de meest prachtige en haarzuivere opnames 

te maken. Deze avond liet hij ons de betoverende stille wereld van IJsland 

en Groenland zien. Mooie opnames van verstilde ijsbergen, gefotogra-

feerd drijvend in rimpelloos water en prachtig door de zon belicht. Loep-

zuivere opnames van vele vogels, waarvan ik helaas de namen ben verge-

ten op te schrijven. De ontroerend mooie ogen van een zeeleeuwtje en nog 

veel meer. Je moet er eigenlijk bij geweest zijn. En dat waren er ook dit 

keer heel veel. Meer dan 35 bezoekers mochten we verwelkomen. 

 

Insectencursus 

Donderdag 13 december. Jan Kersten en Riek uit Asten zijn in Helden al 

vele jaren de personen die voor ons korte cursussen verzorgen. In het ver-

leden verzorgden zij o.a een mossencursus en een libellencursus. Deze 

keer waren de insecten aan de beurt. In een zeer duidelijke en overzichte-

lijke powerpoint presentatie leidde Jan ons door de insectenwereld. Mid-

dels duidelijke macro foto-opnames kregen we de opbouw van wantsen, 
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libellen en kevers etc. te zien. Na de pauze konden we onze kennis toetsen 

middels een vragenformulier waarop we aan de hand van insectengidsen 

en foto’s de vragen moesten beantwoorden. Een zeer leerzame avond met 

een aandachtig publiek. Er waren 17 bezoekers. Het leverde ons ook een 

extra nieuw lid op. 

 

 

Math. Ghielen 

 

 

 
IJs en sneeuw in de Peel. foto van Jan v.d. Kam  
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NACHT VAN DE NACHT 2012 

 

 

Zaterdag 27 oktober was het weer de Nacht van de Nacht. 

Al vele jaren neemt ook het IVN Helden deel aan deze landelijke thema-

dag. Deze activiteiten worden altijd gehouden in het laatste weekend van 

oktober, het weekend waarin de klok weer een uur wordt teruggedraaid. 

Ook dit jaar weer werd er een locatie gezocht om een 2 uur durende 

avondwandeling uit te zetten. 

De route die werd gelopen door zo’n 15 deelnemers startte in het Kwist-

beekdal, daarna richting visvijver, hier werd de Middenpeelweg overge-

stoken en daarna richting Rinkesfort, en gedeeltelijk langs de Kwistbeek 

weer terug richting startplaats. 

De volle maan en het mooie heldere weer bood de deelnemers de moge-

lijkheid te genieten van de mooie sterrenhemel. De grote en  de kleine 

Beer, maar ook de planeet Venus waren goed te zien. 

Vallende en ritselende bladeren en een heerlijke herfstgeur verge-

zelden ons tijdens deze wandeling. Een enkele keer lieten de steen- 

en bosuil zich horen, maar verder was het zeker in het bosgedeelte 

stil!! Halverwege werd onderstaand nachtgedicht met als titel: tijd, 

geschreven door Katja Gebbink, voorgelezen waarna de route werd 

vervolgd naar het begin- eindpunt van deze avondwandeling.  

 
 

 

 

 

Nacht van de Nacht al jaren een succes! 

Tijdens de Nacht van de Nacht worden op honderden plaatsen in Neder-

land activiteiten georganiseerd die de schoonheid van echte duisternis 

benadrukken. De Nacht van de Nacht is een jaarlijks terugkerend evene-

ment op de laatste zaterdag in oktober als de klok een uur terug gaat. Het 

wordt georganiseerd door De Natuur en Milieufederaties en Natuur & 

Milieu. 
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Tijd  

 

 

De dagen lengen  

Sneller en uitgerekter  

Dan gedachten kunnen volgen  

Blijven de starende ogen  

Turen naar het licht  

Dat langzaam overgaat in schemer  

De avond valt over het wuivende gras  

Vogels strijken neer en zwijgen  

De wind verplaatst geluiden  

Van de avond naar de nacht  

Koude grond  

Bevriest de gedachten  

Van de late wandelaar  

Geen stof meer tot nadenken  

Slechts flarden van mistig gestruikel  

Hakkelende woorden  

Donkere gedaantes  

Van passanten  

Breder dan de stoep  

Gelaagder dan de duisternis  

Onzichtbaar nu  

Verlaten ook  

De nacht rekt de schijnselen  

Van schaduwen onder lantarenpalen 

Verder uit  

Alleen nog voetstappen  

Hol en vluchtig  

Over stenen van tijd  

Onherroepelijk gevlucht  

Voor de waarheid 

 

 

 

Peter Maessen 
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NATIONALE NATUURWERKDAG 

 

 

“Leef je uit in de natuur”. Dat is het motto van de jaarlijkse nationale na-

tuurwerkdag. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kreeg het Nederland-

se landschap een geweldige opknapbeurt. Lekker samenwerken in de bui-

tenlucht in je eigen omgeving. Wat is er nu nog mooier? 

 

Op zaterdagmorgen 3 november j.l. gingen jeugdleden en volwassenen 

naar het Kwistbeekdal om daar werkzaamheden te verrichten. In een bos-

perceel in dit Kwistbeekdal liggen een aantal hele mooie poelen. 

De werkzaamheden bestonden uit het verwijderen van het zgn. opschot 

(dunne boompjes) met zaag, snoeischaar en bijl. Na het omzagen moesten 

de boomstammetjes weggesleept worden, verder het bos in. Daar werden 

ze op takkenrillen opgeslagen. Door deze snoei- en zaagwerkzaamheden 

valt er meer licht in de poel, zodat de planten en dieren er beter van wor-

den. Zodoende ontstaat er een betere biotoop. 

 

De leden van de jeugdwerkgroep IVN afd. Helden hebben deze voormid-

dag heel hard gewerkt en gesjouwd onder deskundige en stimulerende 

begeleiding van volwassenen. Door hun enthousiasme hadden de meesten 

niet in de gaten dat het ging regenen. De welverdiende pauze brachten de 

werkers door onder het dak van een partytent. Zodoende kon men droog 

genieten van fris, koffie en een lekker stuk vlaai. 

De “tweede helft” van de zaag- en snoeiwerkzaamheden vloog om. 

Niemand leek last te hebben van de regen, behalve de fotograaf. 

Even voor 12.00 uur kwam er een einde aan deze natuurwerkdag. Sommi-

ge jeugdige IVN leden waren wel wat moe, maar hadden toch een lekker 

en voldaan gevoel. Het gereedschap werd verzameld en in de kruiwagen 

gelegd. De kleren en laarzen van iedereen waren echt vies, bemodderd en 

kletsnat. Na de groepsfoto voor het spandoek van de nationale natuur-

werkdag ging iedereen tevreden huiswaarts. 

Samen hebben we op een gezellige en vakkundige manier onze eigen na-

tuur een handje geholpen.  

 

  

 Mart Christiaens  

Secretaris jeugd IVN afd. Helden 
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BIRDWATCH 2012  

 
In het weekend van 3 oktober werd het Europese Birdwatch vogeltel-

weekend gehouden. Een activiteit waaraan door vele vogelaars wordt 

deelgenomen. In Nederland wordt deze activiteit gecoördineerd door Vo-

gelbescherming Nederland. Al vele jaren doen ook de leden van “onze” 

Vogelwerkgroep mee aan deze vogeltelling. 

Jaren werd er geteld in het Kwistbeekdal, doch dit jaar werd hier van af-

geweken en werd er geteld in het Vlakbroek. 

De weersomstandigheden waren zeker niet geweldig, een stevige wind en 

de voorspelde regen zouden er voor gaan zorgen dat het geen optimale 

dag om vogels te gaan tellen zou gaan worden. Helaas kwamen de voor-

spellingen uit en vanaf ca 10.30 uur begon het in onze provincie te rege-

nen en werden de tellers gedwongen te stoppen met tellen. 

De telresultaten in heel Nederland werden door dit slechte weer negatief 

beïnvloed, en vielen dan ook tegen. Helaas kunnen we hier niets aan doen. 

Ondanks dit slechte weer werden onderstaand vogels gespot: 

 
boerenzwaluw 51 geelgors 2  torenvalk 1 

graspieper 138  grauwe gans 1  buizerd 1 

spreeuw 137  witte kwik 4  sperwer 1 

vink 323  holenduif 8  putter 2 

sijs 1   turkse tortel 13  havik 1 

koolmees 2  watersnip 3 

rietgors 2  pimpelmees 1 

tjif tjaf 3  kneu 59 

kraai 2   zanglijster 1 
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De volgende personen werkten mee aan deze Kijk Op: 

 

Mart Christiaens: tekst en foto’s 

Jan van Enckevort: tekst 

Math Ghielen: tekst 

Peter Maessen: tekst en foto’s 

Wim Maassen: tekst  

Rob van ’t Padje: foto 

Sytske Venstra: tekst en foto’s 

Multicopy: kopiëren en nieten. 

Distributie: Jan v Enckevort, Jan Stevens en Sytske Venstra 
 

 

 

 

 

 

 



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 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 

 

 

 

 

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 06-57676520   

Jeugdwerkgroep: 

Mart Christiaens. Scharenweg 39, 5981 BV Panningen 

Tel: 077-3073112 06-15320070 

Activiteitenwerkgroep:  

Vacature 

Landschapsonderhoud werkgroep: 

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

Tel: 077-3076874 

Florawerkgroep en Dassenwerkgroep: 
Toos Wilms. Zelen 38, 5981 PN Panningen.  

Tel: 077-3075111 

 

Webmasters: 

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

Thijs Maessen. Pas. Knippenbergstraat 48, 5988 CW Helden 

mailto:Svenstra@hetnet.nl
mailto:ivnmaessen@home.nl


 
    Kleine Nachtpauwoog 
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Jaargang 31    nummer 2   januari 2013 
 

 

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. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Kijk Op 

 

 

 
1978 

IVN Helden 
 

 

 

 
 

 

 

Jaargang 31     nummer 4    juli 2013 
 

 

 

 



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

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

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

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

natuuronderhoud. 

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

deze doelstelling nastreven. IVN Helden is in 1978 opgericht. 

 

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

informatie en aanmelding wenden tot de ledenadministratie: 

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

Of via een van de andere bestuursleden. 

 

Abonnementen kunnen elk moment ingaan en worden automatisch voor de duur 

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

worden de contributie en het abonnementsgeld gehalveerd. 

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

de ledenadministratie. 

 

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

Huisgenoot lid:           €  14,00 per jaar  

Een abonnement op de Natuurgids  €  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 E-mail of op 

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

 

Datums “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 

 

 

 

 

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 06-57676520   

 

Jeugdwerkgroep: 

Mart Christiaens. Scharenweg 39, 5981 BV Panningen 

Tel: 077-3073112 06-15320070 

 

Activiteitenwerkgroep:  

Vacature 

 

Landschapsonderhoud werkgroep: 

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

Tel: 077-3076874 

 

Florawerkgroep en Dassenwerkgroep: 

Toos Wilms. Zelen 38, 5981 PN Panningen.  

Tel: 077-3075111 

 

Webmasters: 

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

Thijs Maessen. Past. Knippenbergstraat 48, 5988 CW Helden 

mailto:Svenstra@hetnet.nl
mailto:ivnmaessen@home.nl
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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 2013 

 
Do 11 jul Florawerkgroep locatie Crayelheide Maasbree 

Vertrek 19.00 uur vanaf restaurant Boszicht 

Coördinator Toos Wilms Tel. 0614952241 

Do 18 jul Zomeravondwandeling 

Vertrek 19.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator Jan Stevens Tel. 0657676520 

Do 25 jul Florawerkgroep locatie afgraving Vlakbroek 

Bijeenkomst 19.00 uur Parkeerplaats bij de indianen 

Coördinator Peter Maessen Grashoek Tel. 0653695906 

Do 8 aug Florawerkgroep locatie ’t molentje Meijel 

Bijeenkomst 19.00 uur bij Parkeerplaats Mewissen 

Coördinator Jos Hunnekens Tel. 0623936181 

Do 22 aug Florawerkgroep locatie Romeinenweerd 

Bijeenkomst 19.00 uur bij Parkeerplaats kasteel de Berckt 

Coördinator Toos Wilms Tel. 0614952241 

Zo 25 aug Wandeling Wambachgroeve Venlo  
Vertrek 8.30 uur vanaf IVN gebouw 

Coördinator Peter Maessen Tel. 077-4653761 

Zo 1 sep Florawerkgroep locatie park de Riet 

Bijeenkomst 9.00 uur bij Parkeerplaats skatebaan 

Coördinator Jos Hunnekens Tel. 0623936181 

Zo 15 sep Wandeling Nat. Park Maasduinen/Bergseheide 

Gids: Jan Stevens 

Vertrek 8.00 uur vanaf IVN gebouw 

Coördinator Jan Stevens Tel. 0657676520 

Zo 6 okt Paddenstoelenexcursie 

Gids: Gerard Dings  

Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw Helden 

Coördinator Math Ghielen Tel. 0610495465 

 

 

 

 

 



3 

VOORWOORD  
 

 

Beste natuurvrienden 

 

Het juli nummer van de Kijk Op heeft U ter hand genomen. Een boekje 

vol verenigingsnieuws. Verslagen van gehouden activiteiten en aankondi-

gingen van gebeurtenissen die komen gaan. Veel leesplezier!  

We zijn nu in de zomermaanden. We weten niet wat deze zomer ons 

brengt. We weten wel, en hebben dat ook ervaren, dat we een lange winter 

en een lente achter ons hebben die records braken.  

Wat is er toch met ons klimaat aan de hand?  

Veel discussies met heel veel veronderstellingen!  

Ik denk, ik verwacht, ik veronderstel dat we een mooie zomer krijgen! 

Trek er op uit! Geniet! Het weer?! 

 

 

      De redactie 

      Jan van Enckevort 

 

 

 

 
Kwistbeekdal in het voorjaar 

 

 

 

Kijk Op, juli 2013 

Jaargang 31, nummer 4 
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 4 APRIL 2013  

 

Afgemeld: Marjo en Frans Jacobs, Harrie Senden en Ria Nabben 

Aanwezig: 20 leden 

 

Welkomstwoord door de Voorzitter: 

Math heet de aanwezigen van harte welkom op deze 35
ste

 ledenvergadering, een 

speciaal welkom aan ons erelid Jo Lormans. 

  

Opening algemene ledenvergadering: 

Math doet een kort verslag over het afgelopen jaar. 

Besloten is te stoppen met het starten van actieve (gerechtelijke) procedures tegen 

voorgenomen projecten in de regio. Indien nodig worden geplande projecten wel 

doorgegeven aan de Stichting Milieufederatie Limburg. In het kort wordt de hui-

dige structuur van het IVN Helden toegelicht en worden de diverse werkgroepen 

genoemd. 

 

Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 12 april 2012: 

Mart Christiaens: Blz. 7 punt 6 hier wordt melding gedaan over de nieuwsbrief, 

hoe gaan we hier mee verder? Dit zal later tijdens deze vergadering worden be-

sproken. 

Ber Aerts: Is het mogelijk de notulen van de jaarvergadering vroeger te publice-

ren? N.a.v. van ditzelfde verzoek al jaren geleden, worden deze altijd in de eerste 

Kijk Op na de jaarvergadering geplaatst. Verder geen op- of aanmerkingen waar-

na goedkeuring volgt. 

 

Vaststellen jaarverslag 2012: 

Geen op- of aanmerkingen waarna ook de goedkeuring volgt. 

 

Vaststellen verslag commissie van onderzoek: 

Jos van Hal doet namens de commissie van onderzoek een verslag van de contro-

le van de jaarstukken en financiële gegevens, opgesteld door penningmeester 

Sytske. Jos spreekt lof over de correctheid van de administratie, cq de duidelijk-

heid van de jaarstukken. Er zijn geen oneffenheden geconstateerd. De vergade-

ring detacheert bij dezen de penningmeester en dankt Sytske voor de bewezen 

diensten. Jos en Rob worden bedankt voor de moeite. 

 

Vaststelling financieel verslag 2012 en begroting 2013 

Sytske geeft een verdere toelichting op het aanwezige financiële overzicht. Enke-

le grotere posten worden extra toegelicht. Math geeft nog een extra informatie 

betreffende de wijzigingen in de ontvangen subsidies. Jo Lormans: hoe komt het 
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bedrag bij de Groene Winkel van € 2200.00 euro op het overzicht te staan. Dit 

heeft betrekking op het afschrijven van de aanwezige voorraad. 

Goedkeuring en vaststelling van het verslag volgt. 

Begroting: Vragen hierover worden beantwoord. Vooruitkijkende op de situaties 

verwacht in de komende jaren bieden geen zekerheden. Met name de subsidies 

door de overheid zullen in de toekomst wijzigen. Een extra buffer is vooruitlo-

pend daarop wel noodzakelijk. 

Verder geen vragen door de aanwezigen, waarna goedkeuring volgt. 

De contributies zijn enkele jaren niet verhoogd, zolang het huidige contributiebe-

leid niet wordt gewijzigd door het landelijke IVN zullen we dit ook zo laten. 

Onze contributie ligt op hetzelfde niveau als die van de regionale afdelingen en 

heeft vanwege deze gelijkheid, op dit punt geen aanpassing nodig. Er zijn onder-

handelingen gaande met het landelijke IVN over een eventuele nieuwe opzet van 

contributie-inning . Tegen de voorstellen die eerder dit jaar door Amsterdam 

werden gedaan is door de regionale IVN afdelingen bezwaar ingediend. Math legt 

uit hoe dit momenteel wordt gevolgd. Jos van Hal vraagt of het IVN beschikt 

over een overzicht van de beroepskrachten binnen het landelijke IVN en de kos-

ten daarvan. Jaarlijks ontvangen alle afdelingen het jaarverslag van het landelijke 

IVN, we zullen kijken of deze gevraagde gegevens hierin staan vermeld. Zoniet 

dan zullen we kijken of we deze kunnen achterhalen. 

Het wijngilde huurt met goedkeuring van de Gemeente ons lokaal, de opbrengst 

hiervan wordt gedeeld met het EHBO. 

 

Verkiezing en benoeming Commissie van Onderzoek 

Jos van Hal is aftredend, Rob van ’t Padje zal nog 1 jaar blijven zitten. 

Jac v d Kerkhof stelt zich kandidaat en wordt door de aanwezigen aangesteld. 

 

Verkiezing en benoeming bestuursleden 

Peter en Sytske zijn aftredend. Peter stelt zich herkiesbaar, Sytske stelt zich her-

kiesbaar voor in principe 1 jaar. Math geeft een overzicht van de functies en het 

aantal jaren van actief zijn binnen de vereniging van beide personen. Math vraagt 

de aanwezigen mee te denken over hoe we het terugtreden van Sytske als redactie 

van de Kijk Op in de toekomst kunnen gaan opvangen. De Kijk Op vervangen 

door een nieuwsbrief kan nog altijd maar heeft niet de voorkeur. Rob deelt mede 

dat hij nog aan het onderzoeken is of er via de landelijke site mogelijkheden zijn 

de leden te informeren over, met name tussendoorse berichten zouden op de site 

gezet kunnen worden, waar de leden dan op in zouden kunnen loggen. 

Rob van ’t Padje biedt aan Sytske te ondersteunen in haar redactionele bezighe-

den. Rob alvast bedankt we komen hier op terug. 
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Plannen 2013/2014: 

Ook wij als IVN Helden hebben toch wel wat last van de vergrijzing, met name 

bij de vogelwerkgroep is dat merkbaar waardoor er op dit moment weinig extra 

activiteiten worden georganiseerd. Binnen de VWG blijven de vaste activiteiten 

in elk geval zo lang mogelijk doorgaan.  

Een actievere manier van publiceren van de activiteiten kan misschien een posi-

tieve invloed hebben op de bekendheid van het IVN in het algemeen. We zullen 

kijken hoe we dit op kunnen gaan pakken. Misschien moeten we nogmaals gaan 

bekijken of we de activiteiten uit het jaarprogramma via de Natuurgids kunnen 

publiceren. Dit zal verder worden bekeken. 

De jeugdwerkgroep bestaande uit 11 kinderen verloopt prima. Mart Christiaens 

neemt het woord over van de Voorzitter om op deze manier, als actief kaderlid 

van de jeugdwerkgroep, de aanwezigen te informeren over de verdere aanpak en 

werving van leden van deze jeugdwerkgroep. 

Handhaven van de bestaande IVN activiteiten is met name de doelstelling voor de 

komende jaren. Peter Wijnhoven doet verslag van zijn ervaringen binnen Jeugd 

en Natuur in Maasbree. 

Jos van Hal: Biedt de naschoolse opvang geen mogelijkheden? We hebben hier 

het afgelopen jaar diverse malen contact mee gehad. De intensiviteit van de ge-

vraagde activiteiten ligt helaas niet binnen onze mogelijkheden. Prisma en cul-

tuurexpres zullen alsnog worden benaderd. 

Het kernteam Helden heeft ons benaderd om een natuurleerpad aan te leggen in 

het bosje achter Kerkeböske. We zijn hier mee bezig. 

Het natuurontbijt op 12 mei is in voorbereiding. Math geeft uitleg over het inhou-

delijke. De dagwandeling gaat dit jaar naar het land van Herve, er zijn nog enkele 

plaatsen vrij. Momenteel zijn we als Bestuur bezig met een eventuele verplaatsing 

van de Nectarkroeg in Koningslust. Door deze verplaatsing is het onderhoud 

misschien beter uit te voeren. 

 

Rondvraag 

Jos van Hal: hoe volgen we de jeugdleden die vanwege de leeftijd de werkgroep 

verlaten. Het Bestuur is bezig met het bekijken hiervan. Gedacht wordt de leef-

tijdgrens met 1 jaar te verhogen waarna ze inzetbaar kunnen zijn als jeugdkader-

lid. 

Wim Maassen geeft aan dat er een foutje staat in het jaarprogramma: 

Datum 23 juni vertrektijd 8.30 uur i.p.v. 8.00 uur. Het moet 8.30 uur zijn. 

Het vertrekpunt van de dagwandeling is niet het Raadhuisplein maar Wilhelmina-

plein. 

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

aanwezigheid. 

Notulist  Peter Maessen 
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WANDELING WAMBACHGROEVE TEGELEN 
  

Op zondag 25 augustus staat in het jaarprogramma een wandeling gepland 

naar het Jammerdal in Venlo. De datum blijft staan doch de wandeling zal 

plaatsvinden in het gebied de Wambachgroeve in Tegelen. 

De Wambachgroeve is een voormalige stortplaats die na sluiting weer 

helemaal heringericht is. Het gebied Wambach grenst aan het gebied de 

Steijlrand en ligt op de grens van Nederland met Duitsland. 

Een variërend gebied met vennen/plassen, open stukken maar ook veel 

gevarieerd bos. Tevens een terrein met grote hoogteverschillen die ont-

staan zijn door de afgravingen die er de laatste jaren hebben plaatsgevon-

den. We vertrekken om 8.30 uur vanaf het IVN gebouw Kloosterstraat 12 

in Helden-dorp.  

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

  

Wambachgroeve 

De Wambachgroeve is ontstaan door het winnen van klei voor de klei-

verwerkende industrie in Tegelen (Noord-Limburg). Vanaf 1975 was de 

groeve in gebruik voor het storten van afval. De locatie bestaat uit drie 

delen: de stortplaats, de groeve en het hertenkamp. De locatie is in totaal 

19,5 hectare groot. De stortplaats heeft een oppervlakte van 14 hectare en 

een diepte van ongeveer 15 meter. Sinds 1996 wordt er geen afval meer 

gestort. Dat betekende dus dat voor de Wambachgroeve een afdekproject 

moest worden gestart. 

Natuurwaarden 

Voordat ze met een afdekproject kunnen beginnen, vinden eerst een na-

tuurwaardenonderzoek en een archeologisch onderzoek plaats. Ook voor 

de stortplaats in Tegelen moest Attero door rapporten aantonen welke 

waarden eventueel in het geding zijn en hoe die bij de werkzaamheden 

beschermd worden. 

Bijzondere flora en fauna 

De Wambachgroeve ligt middenin een natuurgebied. De stortplaats wordt 

omsloten door bossen en door zandafzettingen. Geen wonder dus dat uit  

 

http://www.attero.nl/nl/bedrijf-organisatie/activiteiten/storten/afdekken/
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het natuurwaardenonderzoek bleek dat hier inderdaad sprake was van 

bijzondere flora en fauna. Om een voorbeeld te noemen: uit het natuur-

waardenonderzoek kwam naar voren dat rugstreeppadden - een bescherm-

de diersoort - een plek hadden gevonden in de groeve. Voor een deel had-

den de padden zich ingegraven in het stort. Voor Attero een kwestie van 

goed plannen; de werkzaamheden zijn begonnen ná de paddentrek van het 

hol naar waterrijk gebied. 

Recreatie 

Na afdichting is de Wambachgroeve voor een deel ingericht als recreatie-

gebied met een hertenkamp, een wandelpark en een speelbos. 

 

 

 

 

NATUURONTBIJT 12 MEI 

 
Het geplande natuurontbijt op 12 mei kon wegens te weinig animo niet 

doorgaan. Landelijk is deze activiteit wel een groot succes geworden. De 

datum 12 mei was misschien niet de juiste datum vanwege moederdag. 

Als Bestuur hebben we besloten deze activiteit later in het jaar te gaan 

houden. Hoogstwaarschijnlijk gaat dit een herfstontbijt worden. 

Nadere gegevens volgen zsm. 

  

 

Peter Maessen 
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DAGWANDELING NAAR HET LAND VAN HERVE 2013 

 

 

Zaterdag 3 juni was het weer zover de jaarlijkse dagwandeling van IVN 

Helden staat op stapel. Iedereen vroeg uit de veren en goed voorbereid 

verzamelden we ons op het Wilhelminaplein in Panningen. Van daar ver-

trokken we met de bus naar de abdij van Val-DIEU. Hier aangekomen 

eerst koffiedrinken en voorbereidingen treffen voor de tocht. In de bus had 

Wim ons al bang gemaakt dat het een zware klus zou worden, maar dat 

had op RICKY van Hal geen indruk gemaakt, zij vertrok vol goede moed 

op haar wandelsandalen en witte sokken. 

10.15 uur startten we en al na een paar minuten begon de eerste klim. 

Alles ging goed en het weer was ook goed al had een zonnetje op dat 

moment geen kwaad gekund. Voorbij St. Jan-Sart de eerste Holleweg, wel 

veel stenen maar het pad was droog, dus dat viel weer mee. Opnieuw een 

klim en prachtig uitzicht over de Abdij. Opnieuw holle wegen en weer 

hellingen. We bereiken de manegeweide, de eerste klaphekjes duiken op. 

Het valt niet mee om daar een dikke 

50 wandelaars door te wurmen. On-

dertussen is Wim poolshoogte gaan 

nemen in de manegeweide. Goed 

nieuws de wei is droog alleen bij het 

laatste poortje is het glibberig maar 

iedereen komt er goed doorheen. Ver-

der gaat de groep richting het riviertje 

de Berwine. Veel losse stenen en flink 

dalen maar nog steeds redelijk droog. 

Dan gebeurt het, ineens modder en 

water vermengd met koeieflaters 

iedereen was benieuwd hoe Jos en 

Ricky hier doorheen kwamen. De 

fotografen stonden klaar, maar Jos 

toonde zich een echte ridder, hij nam 

Ricky op zijn rug en zo wade hij door 

de prut naar droger oorden. Opnieuw 

een flinke helling gevolgd door een 

afdaling naar het riviertje en daar be-

reikten we ons Picknickplaats. In de 
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bus had Wim beloofd dat er een 

WC zou zijn, maar toen de eer-

ste dames hier gebruik van wil-

den maken bleek de toiletvoor-

ziening plaats te hebben ge-

maakt voor een rol prikkel-

draad. Dus dan toch maar de 

bosjes in. 

Na een flinke pauze ging het 

weer verder, omhoog richting 

het stadje  AUBEL. Iedereen 

zag de mooie terrasjes al voor 

zich, maar Wim dook net voor 

het stadje opeens een smal 

paadje tussen de huizen in en al 

snel liepen we weer door de 

weilanden en wurmden we ons 

weer door een aantal poortjes. 

Maar de beloning van het uit-

zicht en het fluiten van de vo-

gels was overweldigend. 

Na de weilanden gelukkig weer vaste grond al was dat maar voor even. 

Weer omlaag over het riviertje, de Bel en over een maïsveld met weer 

veel modder bereikten we onze tweede pauzeplaats. Hier werd de inwen-

dige mens nog eens versterkt en toen begonnen we aan de laatste etappe. 

Weer omhoog naar St. Jan-Sart en vandaar af gelukkig afdalend naar De 

Abdij voor een heerlijk en wel verdiend glas Abdijbier. En als beloning 

voor alle beproevingen brak op dat moment het zonnetje door en konden 

we toch nog ons terrasje meepikken. Om 17.45 uur vertrokken we weer 

huiswaarts waarbij het opviel dat de bus flink wat dieper door de vering 

zakte dan op de heenweg. Hoe zou dat toch komen. Wel nog vermeldens-

waardig is dat Ricky en haar schoeisel de tocht goed hebben doorstaan,  

alleen de witte sokken hadden toch enigszins een andere kleur gekregen. 

Iedereen was het er over eens dat het weer een geweldige dag was ge-

weest. Alleen vonden ze alle bangmakerij wel wat overdreven. 

Zie foto’s op bladzijde 11. 

      Wim Maassen 

       



11 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

Verslag jeugd IVN afd. Helden van afgelopen 16 april 2013 

 

 

Dinsdag 16 april 

zijn wij naar het 

Kwistbeekdal 
geweest. We wer-

den in twee groe-

pen verdeeld. Om 

de beurt gingen we 

waterbeestjes 
vangen en dingen 

doen met brand-

netels. 

De ene groep be-

gon met de brand-

netels. Daar zat ik 

bij. De andere 

groep begon bij de beestjes. We gingen beginnen met brandnetels zoeken. 

Dat was niet zo moeilijk. Want ze stonden overal. We werden soms ge-

prikt. 

Bij de brandnetels moesten we uitzoeken welke plant er tegen helpt 

als je geprikt werd. Dat zijn: zuring, hondsdraf en smalle weegbree. 

En we kregen brandnetelcake, die smaakte lekker, de brandnetelsoep, 

die was vies. En we kregen brandnetelranja en brandnetelthee. 

We weten nu dat je van brandnetels ook een zalf kan maken dat tegen 

jeuk werkt.  

Toen gingen we wisselen. Daarna gingen we naar de kleine riviertjes waar 

waterbeestjes zoals kikkers, waterschorpioenen en watervlooien in 

zaten. De kikkers waren moeilijk te vinden. We moesten zoeken in het 

gras. De kikkers waren bruin. Op het laatste moment ving ik nog een kik-

ker. Ik was heel blij want de andere hadden er ook allemaal een. 

Toen kwamen we weer bij elkaar en kregen nog een stuk brandnetelca-

ke. Dat was smullen. Daarna gingen we terug naar het IVN gebouw. 

Het was een super leuke en zeer leerzame avond. 

Ik hoop dat dit in de “Kijk Op” komt want dat zou ik geweldig vinden. 

ZAie foto’s op bladzijde 14 

                                                               Lars Nijssen en Daan van Hoppe 
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MOOIE DAGTOCHT JEUGD IVN DE MEINWEG 

 

 

“Dit was de coolste les van allemaal van het jeugd IVN”. Zo luidde de 

reactie van onze jeugdleden na afloop van een zeer geslaagde zaterdag 

in de natuur. 

 

Het is traditie dat we één keer per jaar er met onze jeugdleden op uit trek-

ken naar een natuurgebied. Het vorig jaar was dat de Groote Peel en dit 

jaar viel de keuze op Nationaal Park de Meinweg. 

Op zaterdag 25 mei vertrokken we om 9.00 uur met 7 kinderen. De bege-

leiding was in handen van de ouders van Michiel en Ingrid, Wim Maas-

sen, Jan Stevens, Jack Hunnekens en Math Ghielen. Ondanks de sombere 

weersvoorspellingen was het die zaterdag schitterend weer. 

Wim had waarschijnlijk bij zijn collega-gidsen van  het Meinweggebied  

de beste jeugdgids gevraagd die er te vinden was. Haar naam was Doortje 

Hendrikcs en ze was “keigoed”. 

De dag begon al geweldig. Terwijl we op de gids stonden te wachten dook 

onze jeugd het survivalpark in. Spannende klimtoestellen, kabelbanen en 

nog veel meer. 

Hierna op pad met Doortje. Ze wist onze jeugd op een fantastische wijze 

te boeien met allerlei natuurspellen. Ze had er wel een tas vol van.  Zo 

werd de helft van de groep geblinddoekt en vervolgens door de andere 

helft, via allerlei omwegen, geleid naar een boom. Deze boom moest goed 

gevoeld en betast worden waarna de geblinddoekte later (zonder blind-

doek) deze boom moest zien terug te vinden. Dit spelletje werd eerst door 

Wim en Doortje voorgedaan, wat al op zichzelf een beleving was. 

Het hoogtepunt was ongetwijfeld het onderzoek van een groot ven vol met 

kikkervisjes, kikkers, bloedzuigers en salamanders. Potjes, lege limonade-

flesjes, loeppotjes etc. werden gevuld met water en kikkervisjes. Tom 

ging natuurlijk weer het verst het water in. Gevolg: zijn laarzen liepen vol. 

Vervolgens kon het hem niets meer schelen. Het water stond bijna tot aan 

zijn kruis. Op onze waarschuwingen dat hij doornat zou worden reageerde 

hij laconiek:”Geeft niet, mijn moeder heeft hier al rekening mee gehou-

den. Ze heeft me droge kleren meegegeven.”  

Het was een groot genot iedereen zo actief en enthousiast bezig te zien. 

Later op onze tocht kwamen we bij een bunker, door de Duitsers gebruikt 

in de tweede wereldoorlog. Door de voormalige geschutskoepel lieten we 
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de liefhebbers er in zakken en via een smalle tunnel konden ze er weer uit. 

Vooral Daan en Joes vonden dit interessant. Daan verzamelt allerlei spul-

len uit de oorlog. Hij luisterde vol aandacht naar mijn verhalen over de 

oorlog. 

Doortje, onze gids, was helemaal enthousiast over onze jeugdgroep.”Wat 

weten zij al veel en wat zijn ze enthousiast. Ik heb maar een derde van 

mijn natuurspellen hoeven te gebruiken. De rest hebben ze zelf ingevuld”, 

vertelde ze. 

Na een kop koffie, wat fris of een ijsje namen we tegen vieren afscheid 

van onze gids en het Meinweggebied. Voldaan en moe van weer een ge-

weldige jeugdbijeenkomst. 

Zie foto’s op bladzijde 12 en 13 

 

 

Math Ghielen. 

 

 

 

 

 

Afsluiting seizoen Vogelwerkgroep IVN Helden 

  

11 Juni was het weer zover, de leden van de Vogelwerkgroep sloten het 

seizoen af middels een fietstocht van 30 km door de omgeving Peel en 

Maas. De organisatie was ook dit jaar weer in handen van Lies en Mien, 

ondersteund door An en Jan die halverwege de fietstocht de groep deel-

nemers weer trakteerden op koffie en vlaai. 

We vertrokken om 18.30 uur vanaf het IVN gebouw en sloten de tocht om 

21.30 uur af op het terras van cafe De Zoes.  

   

  

Peter Maessen 
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HELDENSE UILEN KRIJGEN NIEUW HUIS 

 

 

Sinds 1981 zijn de leden van de Vogel-

werkgroep van het IVN Helden bezig met 

het beschermen van en het in stand houden 

van de populatie uilen in de huidige ge-

meente Peel en Maas. Om de uilen meer 

broedgelegenheden te geven werden er in 

1981 de eerste uilennestkasten opgehangen. 

Een van de eerste kasten die er werd opge-

hangen was de kerkuilenkast in de kerk van 

Helden. Dit was al direct een succes want 

enkele jaren achter elkaar werd deze kast 

bewoond door de kerkuil. 

Nadat wegens de overlast van duiven de galmgaten met draad werden 

dichtgemaakt werd er een nieuwe kast geplaatst op de zolder van de kerk 

met een toegang naar een van de dakkapellen. 

Ook deze kast werd wederom enkele jaren bewoond door de kerkuil.  

In al de jaren daarna  werden er zo’n 24 bosuilenkasten, 20 steenuilenkas-

ten en 20 kerkuilenkasten opgehangen. Al deze nestkasten worden jaar-

lijks gecontroleerd en de broedresultaten worden bijgehouden. 

Zo krijgen we een mooi beeld van de populatie uilen in Helden eo.   

De bosuilenkasten kregen we destijds van de Camping de Heldense bos-

sen. De oude elektriciteitskasten werden vervangen en kregen een tweede 

leven als nestkast voor de bosuilen. Na ruim 30 jaar beginnen de kasten te 

verslijten en zijn ze aan vervanging toe. 

Op 23 april a.s. zal er door de leden van de Vogelwerkgroep van het IVN 

Helden worden gestart met de jaarlijkse controle en zullen de slechte kas-

ten worden vervangen door nieuwe kasten. Een heel karwei maar het zal 

gaan lukken. Tijdens de controle worden ook de contacten met de uilen-

kastbezitters weer even versterkt.  

Mede dank zij de hulp van de diverse particulieren nestkastbezitters gaat 

het goed met de uilenstand in de Gemeente Peel en Maas. 

Wilt u meer informatie over het werk van de Vogelwerkgroep dan kunt u 

contact opnemen met  

Peter Maessen  

tel 077-4653761 
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Bosuilen controle 16 mei 2013 door de vogelwerkgroep: 

Een zeer slecht jaar, totaal maar 1 jong 

Wel een foto van de volwassen bosuil 
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Basisschool Aarle Rixtel brengt bezoek aan het IVN Helden 

 

  

Op maandag 3 juni kreeg het IVN 

Helden bezoek van de kinderen en 

begeleiding van de basisschool uit 

Aarle Rixtel. 29 fietsende kinderen 

uit groep 8 met docenten en diver-

se ouders hielden in Helden een 

tussenstop, om daarna verder te 

trekken naar het Jong Nederland 

gebouw in Baarlo. 

Ook vorig jaar werden wij als IVN 

gevraagd om van onze diensten gebruik te kunnen maken en blijkbaar was 

dit zo goed bevallen dat ze ook dit jaar weer terug kwamen. De groep 

kinderen werd in 2 groepen verdeeld, 1 groep ging met Jan en Wim mee 

om in het bos boomhutten te gaan bouwen en de andere groep bleef bin-

nen om onder leiding van Math en Peter braakballen uit te gaan pluizen. 

Ook de tweede groep wilde na het ontleden van de vele braakballen toch 

wel even naar buiten. 

Op de koeberg troffen we groep 1 aan en samen met deze groep hadden ze 

veel lol en plezier. 

Na anderhalf uur waren we met z'n allen weer terug in het IVN gebouw en 

werd er afscheid genomen. Met z'n allen stapten ze daarna op de fiets en 

vertrokken ze met veel kabaal richting Baarlo. 

  

 

Peter Maessen 
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EXCURSIE STRAMPROOIERBROEK  21 APRIL 2013. 

 

 

Met 11 personen vertrokken we om 

half negen naar her Stramprooier-

broek. Dit is een onderdeel van het 

Kemperbroek gelegen net over de 

grens met België. 

Wim had een gids geregeld bij onze 

Belgische natuurvrienden, en deze 

nam ons mee voor een 2 uur duren-

de wandeling. Onze gids was een 

zeer kundige en ervaren natuurmens 

die het gebied heel goed kende en 

ons dan ook veel kon vertellen over 

het gebied. Hij liet ons de mooiste 

plekjes zien en vertelde uitgebreid 

over het recente verleden van de 

streek. Maar ook over de aanwezige flora en fauna van het gebied. We 

hebben er heel wat van opgestoken en genoten van de gemakkelijke en 

losse manier van praten van onze excursieleider. Kortom een geslaagde 

wandeling met ook nog eens zeldzaam mooi weer. Alle deelnemers be-

dankt. En zeker een bedankje richting onze Belgische natuurvriend. 

 

Namens het bestuur. Wim Maassen. 
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ZOMERGLOED IN HET KWISTBEEKDAL 
  

Zou het dan toch zo zijn dat de zomer gaat komen? 

Al vele jaren beheert het IVN Helden het gebied het Kwistbeekdal in Hel-

den-dorp. Een gebied dat in bruikleen is genomen van de gemeente Peel 

& Maas met als doel het gebied in originele staat terug te brengen. De 

grond wordt verschraald en o.a. daardoor ontstaat er een mooi natuurge-

bied. Nu de temperatuur omhoog gaat reageert de natuur ook en het gras 

en de vele andere planten laten zich weer zien. Zo nu ook in het Kwist-

beekdal, een gele en rode gloed van boterbloem en zuring, met daar tussen 

door enkele pinksterbloemen wat het aanzicht tot een betoverend plaatje 

maakt. Zeker nu de moeite eens te gaan kijken. 

Wilt u meer weten over het beheer en onderhoud of wilt u eens een mooie 

wandeling maken door het gebied neem dan gerust contact op met het 

IVN Helden, wij informeren u graag. 

  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  

Peter Maessen tel 077-4653761 
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24 

De volgende personen werkten mee aan deze Kijk Op: 

 

Lars Nijssen en Daan van Hoppe: tekst 

Mart Christiaens: tekst en foto’s 

Jan van Enckevort: tekst 

Math Ghielen: tekst 

Peter Maessen: tekst en foto’s 

Wim Maassen: tekst en foto’s 

 

Multicopy: kopiëren en nieten. 

Distributie: Mart Christiaens, Jan v Enckevort, Jan Stevens en Sytske 

Venstra 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

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

natuuronderhoud. 

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

deze doelstelling nastreven. IVN Helden is in 1978 opgericht. 

 

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

informatie en aanmelding wenden tot de ledenadministratie: 

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

Of via een van de andere bestuursleden. 

 

Abonnementen kunnen elk moment ingaan en worden automatisch voor de duur 

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

worden de contributie en het abonnementsgeld gehalveerd. 

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

de ledenadministratie. 

 

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

Huisgenoot lid:           €  14,00 per jaar  

Een abonnement op de Natuurgids  €  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 E-mail of op 

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

 

Datums “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 

 

 

 

 

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 06-57676520   

 

Jeugdwerkgroep: 

Mart Christiaens. Scharenweg 39, 5981 BV Panningen 

Tel: 077-3073112 06-15320070 

 

Activiteitenwerkgroep:  

Vacature 

 

Landschapsonderhoud werkgroep: 

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

Tel: 077-3076874 

 

Florawerkgroep en Dassenwerkgroep: 

Toos Wilms. Zelen 38, 5981 PN Panningen.  

Tel: 077-3075111 

 

Webmasters: 

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

Thijs Maessen. Past. Knippenbergstraat 48, 5988 CW Helden 

mailto:Svenstra@hetnet.nl
mailto:ivnmaessen@home.nl
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Het IVN (instituut voor natuur, educatie & duurzaamheid) is een landelijke 
vereniging die in 1960 is opgericht. Het IVN laat je leren van de natuur en 
verrijkt daarmee je leven. Het laat je nadenken over je gedrag en motiveert tot 
milieubewust handelen, door middel van lezingen, excursies, wandelingen en 
natuuronderhoud. 
Het IVN bestaat uit een aantal plaatselijke afdelingen, die op hun eigen manier 
deze doelstelling nastreven. IVN Helden is in 1978 opgericht. 
 
Wilt u graag lid worden van het IVN Helden dan kunt u zich voor meer 
informatie en aanmelding wenden tot de ledenadministratie: 
Sytske Venstra. Hoekerstraat 9B, 5987 AN Egchel. Tel.077-3060791. 
Of via een van de andere bestuursleden. 
 
Abonnementen kunnen elk moment ingaan en worden automatisch voor de duur 
van een jaar verlengd. Bij aanmeldingen na 1 september van het lopend jaar 
worden de contributie en het abonnementsgeld gehalveerd. 
Opzegging schriftelijk, tenminste twee maanden voor het einde van het jaar bij 
de ledenadministratie. 
 
Het lidmaatschap IVN lid:  €  22,50 per jaar.  
Huisgenoot lid:           €  14,00 per jaar  
Een abonnement op de Natuurgids  €  16,00 per jaar.  
 

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

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

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

 
“Kijk Op” is een uitgave van het IVN Helden. Dit blad verschijnt 4 keer per 
jaar in een oplage van 135 exemplaren. Kopij kunt u inleveren op E-mail of op 
papier bij de redactie van de Kijk Op. rvtpadje@gmail.com 
 

Datums “Kijk Op” 
 

Aanleveren kopij:  Verschijningsdata: 
Voor 25 november  voor kerstmis 

Voor 1 maart   begin april 
Voor 1 juni   begin juli 
Voor 1 september  begin oktober 
 
 

 
 
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 06-57676520   

 

Jeugdwerkgroep: 

Mart Christiaens. Scharenweg 39, 5981 BV Panningen 
Tel: 077-3073112 06-15320070 
 

Activiteitenwerkgroep:  

Vacature 
 

Landschapsonderhoud werkgroep: 

Henk van Loon.  Past. Knippenbergstraat 14, 5988 CV Helden.  
Tel: 077-3076874 
 
Florawerkgroep en Dassenwerkgroep: 

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

Rob van ’t Padje. Sch. v.d. Voorststraat 2, 5981 EJ Panningen 
Thijs Maessen. Past. Knippenbergstraat 48, 5988 CW Helden 
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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 2013 

 
 

Datum Activiteit Blz. 

Zo 6 okt Paddenstoelenexcursie 
Gids: Gerard Dings  
Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw Helden 
Coördinator Math Ghielen Tel. 0610495465 

12 

Za 26 okt Nacht van de Nacht 
Vertrek 20.30 uur vanaf het IVN gebouw Helden 
Van te voren opgeven bij P. Maessen 
Coördinator Peter Maessen Tel. 077-4653761 

6 

Za 2 nov Natuurwerkdag Kwistbeek  
Organisatie: Jeugdwerkgroep 
Vertrek 9.00 uur vanaf het IVN gebouw Helden 
Coördinator Mart Christiaens Tel. 0615320070 

10 

Do 14 nov Dialezing Henk van Dijck 
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 
Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 

8 

Do 12 dec Natuurfilm heidebronnen in Meinweg/Leudal 
beekdal 
Door Leo Cupers 
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 
Coördinator Mart Christiaens Tel. 0615320070 

8-9 

Zo 29 dec Winterwandeling  
Vertrek 13.00 uur vanaf IVN gebouw Helden  
Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 

7 
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VOORWOORD  

 
 
Beste lezeressen en lezers 
 
Het is al weer oktober. Al weer een geweldig mooi jaargetijde kondigt 
zich aan. In geuren en kleuren vertelt de natuur zijn geweldige werk. 
Dieren hebben gezorgd voor komende generaties en bereiden zich voor op 
een koudere periode. Winterslaap voorraad aanleggen of vertrekken naar 
een andere omgeving voor enkele maanden. Ook de plantenwereld laat 
zich niet onbetuigd. Knoppen gevormd, bladeren vallen af, zaden vruchten 
knollen en bollen zijn klaar voor een pauze om vervolgens weer aan een 
nieuwe cyclus te beginnen. 
En de mens? In alle afhankelijkheid “draait” de mens in het hele 
natuurverhaal mee. Zorgen dat we het contact met de natuur niet 
verliezen. Soms denken mensen dat alles maakbaar is….. 
 

 
    
 De redactie 
 Jan van Enckevort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kijk Op, oktober 2013 
Jaargang 32, nummer 1 
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CONTRIBUTIE BETALING 2014  

 
 
Volgend jaar gaan alle banken in de Euro landen op dezelfde manier hun 
incasso’s verwerken. Nederland past zich daar bij aan. Euro-incasso. Dit 
is veiliger dan het systeem dat we nu hanteren. Het bestuur van het IVN 
Helden heeft daar een nieuw contract voor moeten tekenen bij onze bank. 
We hebben daarbij een Incassant-ID gekregen. Dit is een nummer wat we 
(het IVN, de incassant) bij elke transactie moet gebruiken. Dit nummer 
moet bekend zijn bij de leden (klanten). 
Incassant-ID: NL92ZZZ401649410000. 
 
Ook krijgt elke transactie een machtigingskenmerk. Elk lid krijgt eigen 
nummer, dat blijvend gebruikt kan worden. Het IVN heeft hier de 
lidnummers voor gebruikt. Uw lidnummer, tevens machtigingskenmerk, 
kunt u vinden linksonder uw adresgegevens op de adresstikker die op de 
Kijk Op zit. Dit nummer bestaat uit 3 cijfers. Degene die het langste lid is 
heeft het laagste nummer. 
  
Voor u als lid(klant) verandert er helemaal niets. Als u het niet eens bent 
met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. 
Per 1 februari 2014 moeten alle banknummers omgezet zijn naar het 
IBAN nummer. Dit wordt door de bank gedaan. U hoeft ons dat niet door 
te geven.  
Er zijn nog enkel leden die geen gebruik maken van het betalen per 
incasso. Mochten die het nu wel willen doen omdat het nu veiliger is, 
vraag dan een machtigingsformulier aan bij de penningmeester, dan kan 
dat geregeld worden.  
De contributie voor 2014 wordt niet verhoogd en wordt wel al via het 
veranderde systeem uitgevoerd. 
Hebben jullie nog vragen stel deze dan gerust aan onze penningmeester of 
aan de voorzitter. 
Met vriendelijke groet, 
 
Math. Ghielen : voorzitter 
Sytske Venstra : penningmeester/ledenadministratie 
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GROENPLATFORM MAAKT VERWEZENLIJKING 

NATUURLEERPAD MOGELIJK. 
 
In de vorige Kijk Op schreef ik al over het voornemen om langs het 
nieuwe wandelpad door het loofbosje achter Kerkeböske een 
natuurleerpad aan te leggen. De ideeën hiervoor hadden we al doch het 
geld ontbrak. We hebben daarom een verzoek voor een financiële bijdrage 
neergelegd bij het Gemeentelijke Groenplatform. In haar vergadering van 
juni hebben de leden unaniem besloten het IVN in dit streven financieel te 
ondersteunen met een bedrag van € 1000,00 beschikbaar te stellen. 
Ook het Kernteam Helden-Dorp zal nog een kleine bijdrage overmaken. 
Na de vakantie gaan we aan de slag om dit natuurleerpad vorm te geven. 
Met hartelijke dank aan de leden van het centrale Groenplatform.     
 
 
Math. Ghielen 
 
 

IN MEMORIAM JAN LIST.  
 

Kort na het verschijnen van de vorige Kijk Op 
bereikte ons het droevige bericht van het 
overlijden op 7 juni van ons lid Jan List. Jan was 
al lid van onze vereniging sinds februari 1980. 
Hij was de laatste jaren geen actieve bezoeker 
meer van onze natuuractiviteiten maar was 
vooral lid uit sympathie voor onze inzet voor 
natuur en leefomgeving. We zijn hem hiervoor 
dankbaar. Wij wensen zijn vrouw en kinderen 
alsnog veel sterkte met dit verlies. Jan werd 70 
jaar oud. 

 
 
Math. Ghielen.  
Voorzitter. 
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NACHT VAN DE NACHT 2013 IVN HELDEN 

 

 

Op 26 oktober a.s. wordt weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht 
georganiseerd. Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. 
Jaarlijks worden miljoenen euro’s verspild door inefficiënte verlichting. 
Slecht afgeschermde lichtbronnen veroorzaken veel stoorlicht dat niet op 
wegen of straten valt, maar omhoog straalt. Andere belangrijke bronnen 
van lichthinder zijn glastuinbouw, sportveldverlichting, terreinverlichting, 
sierverlichting, skybeamers en reclameverlichting. Niet alleen mensen 
hebben last van teveel licht.  

Ook voor dieren en planten is het 
belangrijk dat de nachten duister 
blijven. 
Duisternis is net als stilte en ruimte 
een van de oerkwaliteiten van het 
landschap.  
Een overdaad aan licht verstoort 
het bioritme van allerlei 
organismen en kan een heel 
ecosysteem ontwrichten.  

Om de schoonheid van de nacht te benadrukken en aandacht te vragen 
voor de gevolgen van lichthinder, organiseren de Natuur- en 
Milieufederaties jaarlijks de Nacht van de Nacht. Dit jaar vindt de Nacht 
van de Nacht plaats op zaterdag 26 oktober 2013. In de nacht van zaterdag 
26 op zondag 27 oktober gaat de klok een uur terug en kunnen we extra 
lang genieten van een donkere nacht.  
Ook het IVN Helden doet dit jaar weer mee aan deze activiteit. Op deze 
zaterdag willen we de deelnemers laten genieten van de rust in Helden. 
Een avondpicknick in een donkere en rustige omgeving, met op de 
achtergrond het stille water van visvijver De Breeërpiêl zal zorgen voor de 
charme van de avond. Geniet hier van de rust en duisternis, luister naar de 
avondgeluiden van het bos enz. enz. De picknickspullen moeten zelf 
worden meegebracht en zullen na een korte wandeling om deze visvijver 
samen worden genuttigd.  
Het IVN zal verder zorgen voor een drankje en een gekookt IVN eitje.  
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Om de spanning er een beetje in te brengen willen we een prijs uitreiken 
voor de meest ludieke vorm van picknickmand of pukkel. Probeer bij het 
knutselen een beetje rekening te houden met het thema Nacht van de 
Nacht. 
We vertrekken om 20.30 uur gezamenlijk vanaf het IVN gebouw 
Kloosterstraat 12 te Helden-dorp. Om 22.30 uur zullen we hier ook weer 
terug zijn. 
LET OP DE VERTREKTIJD IS VERANDERD T.O.V. DE 
VERMELDING IN HET JAARPROGRAMMA!!!!! 
Kosten voor deelname € 2.50 per persoon. 
Aanmelden is verplicht en kan uiterlijk tot en met 20 oktober !!!!!! 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Maessen tel 077-
4653761 of 06-81293259 
 
 
 
WINTERWANDELING 

 
 
Zondag 29 december 
 
Het is al jaren een traditie om tussen Kerstmis en Nieuwjaar een lekkere 
winterwandeling te houden en deze af te sluiten met ergens een lekkere 
kop erwtensoep te eten. Jaren lang deden we dit afwisselend samen met 
het IVN Baarlo/Maasbree. Vanaf dit jaar organiseren we deze wandeling 
weer apart, al zijn de mensen van Baarlo/Maasbree natuurlijk evengoed 
van harte welkom. 
Wim Maassen is dit jaar weer de organisator en hij zal ons ongetwijfeld 
weer een mooi stukje natuur laten zien. Waar we heen gaan weten we nog 
niet, Wim is hier nog volop aan het broeden. Het wordt weer een 
verrassing. Het is de ideale gelegenheid om een paar onsjes van het 
"kerstvet" op te offeren en lekker buiten te zijn in een hopelijk witte 
winterse natuur. 
We vertrekken om 13.00 uur vanaf het I VN gebouw.  
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DIALEZING HENK V DIJCK  

 
 
Het is weer zover, we zitten al diep in de herfst de winter staat voor de 
deur. Dat betekent niet dat het IVN in winterslaap gaat integendeel. 
Op donderdag 14 november komt Henk van Dijck weer langs met een 
serie prachtige dia’s zoals we die van hem gewend zijn. Waarover het gaat 
laat je verrassen, maar zeker is dat het een boeiende avond wordt met heel 
veel kijkgenot. 
Kom allen het is de moeite waard. 
 
 
Wim Maassen 
 
 
 
 
 
 
2 NATUURFILMS 

 
 
Op donderdagavond 12 december a.s. vertoont dhr. Leo Cupers uit Haelen 
2 van zijn natuurfilms voor het IVN Helden. 
Zijn films zijn allemaal in de Limburgse vrije natuur opgenomen, 
wetenschappelijk geadviseerd en van deskundig commentaar voorzien. 
 
Na een korte inleiding wordt de film “De Heide bronnen” vertoond. Deze 
45 minuten durende film is een natuurdocument dat is opgenomen in de 
Meinweg. Rondom de Bosbeek en de Rode beek wordt het dierenleven 
gevolgd, met adders, gladde slang, draaihals, havik, grauwe klauwier. 
Tevens komen ook vlinders en planten en nog andere onderwerpen aan 
bod. 
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Na de pauze komt de film “Leudal Beekdal” aan bod. Ook deze film, die 

in 2010 is uitgekomen, duurt 45 minuten. We gaan in en om de beken op 

verkenning en zien o.a. de bever, ijsvogels, fuuten. Ook planten, van 

zeldzame tot algemene soorten, krijgen we te zien. De dagrecreatie komt 

eveneens in beeld. En op het eind kijken we naar mooie winteropnames 

met vogels in de winter. 

 

De heer Leo Cupers vertoont zijn 2 natuurfilms op 

december a.s. in het gebouw van het IVN Helden, Kloosterstraat 12.

De avond begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.  

Iedereen is van harte welkom op deze filmavond. 

 

 

Mart Christiaens 

 

 

Zandhalmuiltje 

  

Na de pauze komt de film “Leudal Beekdal” aan bod. Ook deze film, die 

in 2010 is uitgekomen, duurt 45 minuten. We gaan in en om de beken op 

, ijsvogels, fuuten. Ook planten, van 

zeldzame tot algemene soorten, krijgen we te zien. De dagrecreatie komt 

eveneens in beeld. En op het eind kijken we naar mooie winteropnames 

De heer Leo Cupers vertoont zijn 2 natuurfilms op donderdag 12 

in het gebouw van het IVN Helden, Kloosterstraat 12. 
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HALLO JEUGDLEDEN, 
 
(de overige leden mogen dit artikel ook lezen) 
 
Als jullie dit artikeltje lezen zijn we al een keertje bij elkaar geweest. 
Hopelijk is voor de nieuwe leden deze kennismaking met het jeugd IVN  
Helden goed bevallen. 
 
Wat gaan we zoal doen in het komend jaar?  
Genieten van de natuur door de natuur op allerlei manieren te leren 
ontdekken. Dit kan door te kijken, luisteren, voelen, ruiken, misschien 
proeven. Ook gaan we werken in de natuur: lekker bomen omzagen. 
Verder gaan we plantjes en dieren opsporen, excursies naar en in de 
natuur, een dagtocht naar een mooi natuurgebied enz. Dus heel veel 
spannende en leuke dingen samen beleven. Samen genieten van de natuur 
op allerlei manieren. 
 
Jaarprogramma: 
Via de mail hebben jullie allemaal het jaarprogramma, de jaarplanning 
zoals de grote mensen zeggen, van 2013 - 2014 ontvangen. 
Hebben jullie alle datums al op de kalender of in de agenda gezet?  
  
JAARPLANNING 2013 – 2014 
 
bijeenkomst 1: dinsdag 17 september: kennismaking, controle contact-
gegevens, spannende tocht met opdrachten die je samen moet oplossen. 
bijeenkomst 2:  dinsdag 22 oktober: paddenstoelen 
bijeenkomst 3:  zaterdag 2 november: herfst - werken in de natuur 
bijeenkomst 4:  dinsdag 17 december:  sterrentocht 
bijeenkomst 5:  dinsdag 21 januari: 
bijeenkomst 6:  dinsdag 18 februari: 
bijeenkomst 7:  zaterdag 1 maart:  lente - werken in de natuur 
bijeenkomst 8:  dinsdag 15 april: 
bijeenkomst 9:  zaterdag 17 mei: mooie dagtocht 
bijeenkomst 10: dinsdag 17 juni: 
 
Zoals jullie kunnen lezen is er al van 6 keer bekend wat we gaan doen. 
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De andere datums worden ook snel ingevuld.  
Nieuwe leden: 
Als er nog kinderen zijn die graag mee willen doen met het jeugd IVN, 
dan kan dat natuurlijk. 
Bel voor informatie en/of opgave naar 077 - 3073112 of mail naar 
martchristiaens@home.nl  
 
Wij wensen de jeugdleden van het IVN afd. Helden een natuurlijk seizoen 
toe. 
 
Met GROENE groet 
 
Mart Christiaens 
secretaris jeugdwerkgroep IVN  Helden 
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WANDELING  BERGSCHE HEIDE en REINDERSMEER 

 

 
Zondag 15 September. 
Zondagmorgen was het voor de vroege vogels van het IVN Helden  vroeg 
opstaan. 
 
Om 8 uur vertrokken we met z,n  achten naar de  Bergse heide voor de 
laatste wandeling van dit seizoen.  Een lang seizoen met heel wat mooie 
wandelingen en excursies.  Maar een van de mooiste hadden we toch voor 
het laatst bewaard.  De Bergse Heide is een zeer afwisselend gebied  met 
naald- en loofbossen. Maar vooral ook schitterende stuifduinen en 
heidevelden. En als die heide dan ook nog eens volop in bloei staat dan is 
het helemaal een plaatje.                                                                            
 
Ook het Driessenven lag in het zonlicht te baden alsof het zich voor zijn 
toeschouwers nog een keer extra  mooi wilde laten zien. De nijlganzen en 
groepen kieviten zaten te zonnen  om toch maar zoveel mogelijk warmte 
op te slaan voor de komende winter.  Jammer was wel dat we maar met 8 
personen van al dat moois hebben mogen genieten. Meer  hadden er niet 
de moed gevonden om al om 8 uur bij het IVN gebouw aanwezig te zijn. 
Na een heerlijke wandeling van bijna 3 uur vonden we dat we de koffie 
wel verdiend hadden, en deze hebben we ons in het gloednieuwe 
bezoekerscentrum dan ook lekker laten smaken. 
 
Nu  gaan we ons weer opmaken voor de Herfst.  
Met als eerste de Paddenstoelen  excursie op  Zondag 6 Okt. Kijk 
daarvoor maar op de website of in het programma elders in dit boekje. 
 
Namens alle wandelaars bedankt. 

 

Jan en Wim. 
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Bergsche Heide 
 

 
 

Roodsteel fluweel boleet 
 

De tekenen van de herfst. 
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BEZOEK AAN IMKER  
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DOOR DE JEUGDLEDEN 

 

 

 
 

 

Op deze pagina staan enkele impressiefoto’s   
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BEZOEK AAN IMKER DOOR DE JEUGDLEDEN 

 
 
Op dinsdag 18 juni j.l. vond, in de vroege avond, de laatste 
seizoensbijeenkomst van ons jeugd IVN plaats. Het was een prachtige, 
zwoele zomeravond. De geur van de lindebomen maakten dit geheel 
compleet. 
We waren te gast bij imker Jos Timmermans in Beringe. 
Jack Hunnekens opende de avond. 
 

 
 
In de inleiding vertelde Wim Maassen heel in het kort iets over honing 
bijen en solitaire bijen. Dit met betrekking tot het insectenhotel dat de 
jeugdleden afgelopen winter in elkaar gezet en thuis opgehangen hebben. 
Imker Jos heette iedereen, jeugdleden, ouders en leiding, van harte een 
warm welkom in zijn ontvangstruimte, die voor deze speciale gelegenheid 
omgebouwd was tot een soort lesruimte. 
2 Jeugdleden mochten een echt imkerpak aantrekken. Dat was geweldig. 
Dit imkerpak verruilde af en toe van “tijdelijke eigenaar”. Al snel was 
duidelijk dat Jos enorm veel weet van bijen. In geuren en kleuren vertelde 
hij op een duidelijke manier over zijn grote hobby.  
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De vele foto’s hierbij verduidelijkten zijn verhaal. Toen Jos de jeugdleden 
vroeg om wat dichterbij te komen, kropen ze bijna letterlijk in de 
bijenkasten. Ze hingen aan zijn lippen. 
Vervolgens liepen we naar zijn bijenschuur waar Jos heel veel vertelde en 
ook liet zien. Wat een bijenkasten!!!! En wat een af en aan gevlieg van 
onze nijvere en tevens zeer nuttige gevleugelde vriendjes. Over de hele 
wereld komen bijen voor. Bijen zijn zeer belangrijk en onmisbaar in de 
natuur. Zij zorgen voor de bestuiving van planten en bomen zodat er 
vruchten (o.a. kersen, aardbeien, frambozen, blauwe bessen)  en zaadjes 
(o.a. noten, kastanjes) kunnen groeien. Van deze vruchten en zaden maken 
zowel mens als dier dankbaar gebruik. Plotseling werd er iemand 
gestoken door een bij. Juist daarvoor had Jos verteld wat je in zo’n geval 
moet doen. Meteen de praktijk bij de theorie. Met een vingernagel werd 
het angelblaasje in de lengterichting van de arm platgestreken. Het vocht 
uit dat blaasje mag niet in het steekwondje komen. Even wat speeksel 
erop en klaar is de behandeling. EHBO in praktijk. 
Aansluitend liepen we naar de ruimte waar Jos altijd honing slingert. In 
glazen kasten langs de kant stonden enorm veel souvenirs die met bijen en 
honing te maken hadden. Wat een grote en mooie verzameling.  
Dat deze honing verzegeld is met een dekseltje, hadden de kinderen nog 
onthouden. Om de beurt mochten de jeugdleden en ouders een gedeelte 
van de 3 raten ontzegelen met een speciaal mes, dat meer leek op een 
kam. En toen kwam het grote moment: het slingeren van de honing. De 
kinderen mochten beurteling aan de zwengel draaien. Na enkele minuten 
stroomde de honing onder uit het vat waar deze gezeefd en opgevangen 
werd. Dat vond iedereen geweldig. 
Toen we terug liepen naar de ontvangstruimte zagen we dat de naar buiten 
verhuisde tafels en stoelen gedekt waren voor frisdrank, koffie/thee en 
cake. Wat een feest. 
Ondertussen begon de tijd te dringen. En er stonden nog een aantal zaken 
op het programma. Maar goed dat de leiding van te voren had gemeld, dat 
deze avond langer zou gaan duren dan normaal. 
O.l.v. Jack gingen de jeugdleden aan de slag met een lont en een vel 
kunstwas. Het kaarsen maken, beter gezegd kaarsen rollen, verliep 
gesmeerd. 
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Vervolgens vertelde Mart Christiaens iets over de fototentoonstelling. De 
4 inzenders hadden veel denk- en doewerk verricht en hun creatieve 
talenten laten werken. Na een hele lange avond vergaderen had de jury 
geen eindwinnaar kunnen aanwijzen. Ze besloot dat elke inzender de 
eerste prijs verdiende. Dit onder het mom van: elke deelnemer/ster is 
winnaar. 
De deelnemers kregen uit handen van Mart een pluim (letterlijk) en van de 
voorzitter Math Ghielen een waaier met allerlei doe- ,weet- en 
leerdingetjes uit, van en in de natuur. Na een daverend applaus gingen alle 
aanwezigen de fototentoonstelling bewonderen. Iedereen was onder de 
indruk van het leuke idee en de schitterende ingezonden foto’s. 
Mart vertelde tenslotte nog iets over het eventueel verlengen van het 
jeugdlidmaatschap voor het komend seizoen en over het afhalen van de 
foto-CD van het afgelopen seizoen. Deze stevige klus probeert Mart voor 
de grote vakantie te klaren. 
Voorzitter Math Ghielen besloot de lange, leuke, leerzame bijeenkomst 
met nog enkele kleine surprises voor de jeugdleden en een welgemeend 
dank je wel voor de gastheer imker Jos. 
Een daverend applaus ondersteunde zijn woorden. Als verrassing had 
imker Jos voor elk jeugdlid een potje zelf geslingerde honing in petto. 
 
Een schitterend en geslaagd seizoen voor het jeugd IVN kwam hiermee 
ten einde. Dank aan iedereen die hieraan zijn/haar medewerking heeft 
gegeven. 
 
Mogelijk tot ziens in het nieuwe seizoen. 
 
 
Mart Christiaens, 
secretaris jeugdwerkgroep  
IVN afd. Helden 
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BIJZONDERE WAARNEMING IN HET VLAKBROEK. 
 
 
Enkele weken geleden heeft Wim Cruisberg, medewerker van 
Staatsbosbeheer in het Vlakbroek in Koningslust een bijzondere 
waarneming gedaan. Het betrof een vlinder nl, het Tijgerblauwtje. 

Deze vlinder is eigenlijk een trekvlinder uit zuidelijke streken die af en toe 
in Nederland opduikt. Het is een dagvlinder uit de blauwtjesfamilie en is 
sinds 2000 slechts enkele keren in Limburg waargenomen. Hij zit graag 
op zonnige plaatsen en leeft voornamelijk op vlinderbloemige planten in 
graslanden en natte terreinen en moerassen. 
In Zuid-Europa vliegt hij van februari tot november, in Nederland 
voornamelijk van juli tot september. De bovenkleur is bij het mannetje 
violetblauw en de onderkant lichtbruin met smalle witte dwars strepen en 
twee oogvlekken in de binnenrandhoek. 
Al met al is dit weer een prachtige opsteker voor iedereen die de natuur 
een warm hart toedraagt en een stimulans om ook mee te helpen onze 
natuurgebieden in stand te houden. Dit kan al door lid te worden van een 
van onze werkgroepen, het kost je niks als alleen wat vrije tijd en je steekt 
er oh zoveel van op.  

Zoals ik afgelopen week weer mocht ervaren op een 
van mijn avondwandelingen trof ik een heel grote 
rups op mijn pad na enig speurwerk bleek het de rups 
van het Groot Avondrood te zijn een pijlstaartvlinder 
behorende tot de Nachtvlinders. Ik heb er snel enkele 
foto’s van gemaakt. Dit is het resultaat. 
 
 

Wim Maassen. 
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EVEN TERUGBLIKKEN  

 
Donderdag 18 juli: Avondwandeling 
 
Onze jaarlijkse avondwandeling voerde ons dit jaar niet ver van huis. 
Wim Maessen had een prachtige route uitgezet naar ons eigen 
Kwistbeekdal. De route voerde ons over een zandpad achter langs de wijk 
Onderse Veld en via het bruggetje over de Kwistbeek naar de weilandjes 
die bij ons in beheer zijn.  

Het Kwistbeekdal is een prachtig beekdal met open kruidenrijke 
weilanden, ruige bospartijen en een aantal poelen. Het is een droombeeld 
van het IVN Helden het hele Kwistbeekdal op Heldens grondgebied om te 
vormen tot een aaneensluitend natuurgebied zoals ook het Vlakbroek in 
Koningslust. Vele hectares in dit gebied zijn in eigendom van de 
Gemeente Peel en Maas en van Staatsbosbeheer. Het gebied wordt 
afgesloten bij de visvijvers en de Middenpeelweg. 
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Onze avondwandeling voerde de deelnemers midden door dit gebied. We 
bekeken de "weikes " van het IVN. We vormen hier 4 ha weiland om tot 
kruidenrijk weiland. We zijn hier nu bijna 9 jaar mee bezig en vooral in 
mei en juni laten de weilanden een palet aan kleuren zien. De 
kruidenrijkdom neemt ieder jaar toe. In het iets verder gelegen gedeelte 
van SBB beheren we 10 ha ruig bosgebied. Hierin liggen 3 kikkerpoelen 
die onze onderhoudswerkgroep samen met onze jeugdwerkgroep elk jaar 
vrij houdt van bomen en struiken waardoor de poelen voldoende licht 

krijgen. 2 keer per jaar werken onze jeugdleden op een zaterdag rondom 
deze poelen en zagen en kappen dat het een lieve lust is. Het resultaat 
hiervan hebben we deze avond bekeken. Door over een smalle stuw in de 
beek over te steken bereikten we de poelen.  
De wandeling voerde verder naar de visvijvers van de Breerpiël. Prachtig 
gelegen vijvers omzoomt door bossen vormen hier het leefgebied van vele 
vogelsoorten. De wandeling ging verder langs de noordwestelijke kant 
van het beekdal, langs een ijzerhoudende kwelbeek terug naar het IVN 
gebouw. Een prachtige wandeling op een warme zonnige avond. Er waren 
15 deelnemers. 
 
Math. Ghielen  
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ECOLOGISCH WONEN  

 
Vaak heb ik de indruk dat het aantal mensen dat intensief met de natuur 
bezig is snel afneemt. Er wordt veel te veel ingeteerd op het milieu.  
Dat baart mij zorgen. Soms heb je van die momenten dat dit beeld even 
wordt weggenomen. Dit had ik toen ik begin juni werd rondgeleid door de 
eco-wijk van Culemborg. Omdat de wijk en de bewoners veel indruk op 
mij hebben gemaakt wil ik er kort iets over schrijven. 

Het betreft de 16 jaar oude wijk EVA-Lanxmeer, 
tegenover station Culemborg. Ik werd rondgeleid 
door een van de bewoners. De wijk is bedacht door 
de Amsterdamse kunstenares Marleen Kaptein. Zij 
heeft eind jaren ‘80 een gemeente gezocht die iets 
met haar ideële plannen wilde doen. Dat werd 
Culemborg. Marleen woont in de wijk. 

EVA-Lanxmeer telt ongeveer 300 huishoudens die bijvoorbeeld 
samenwerken in de gezamenlijke tuinen, in het beheer van het openbaar 
groen, in het delen van auto’s, in de opwekking van duurzame energie, in 
het zuiveren van water en in de ontwikkeling van een stadsboerderij.  
Direct valt op dat het er erg groen is. Ieder huis heeft ongeveer 80% van 
zijn tuin afgestaan voor gemeenschappelijk gebruik.  
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Daardoor zijn er diverse hofjes met parkjes ontstaan die door de bewoners 
samen zijn ingericht en worden onderhouden. De parken zijn erg 
verschillend. Sommigen zijn erg gecultiveerd, terwijl anderen juist heel 
natuurlijk zijn.  

In die gemeenschappelijke 
tuinen vinden allerlei 
activiteiten plaats. Bij elk 
park hangt een publicatie-
bord met activiteiten waarop 
kan worden ingeschreven.  
Opvallend vond ik dat we 
maar 1 moestuin tegen 
kwamen. Dat heeft 
waarschijnlijk te maken met 
ecologische stadsboerderij 
aan de rand van de wijk.  

Voor de financiering van deze boerderij draagt iedere huizenkoper 8% van 
het koopbedrag van hun huis af. De boerderij wordt onderhouden door een 
stadsboer en door de bewoners. Ook bevindt zich in de wijk een oude 
boomgaard die in gezamenlijk beheer is. De huizen zijn erg verschillend. 
Direct in het oog vallen de ongebruikelijke kleuren, het vele glas, de 
sedum-daken, de zonnepanelen en de huizen die zich voor een deel onder 
de grond bevinden. Natuurlijk heeft duurzaamheid grote invloed gehad op 
de bouw en indeling. 
Bij het ontwerp is rekening gehouden met diverse bevolkingsgroepen. Zo 
is er een zorginstelling voor geestelijk gehandicapten. De bewoners van 
dit zorghuis zijn volledig geïntegreerd en worden begeleid door andere 
inwoners. Er is een school en kinderopvang aanwezig en ook voor 50-
plussers is er een speciaal wooncomplex. Parkeerplaatsen voor auto’s 
bevinden zich aan de rand van de wijk. Auto’s mogen alleen de wijk in 
om te laden en te lossen. Veel auto’s worden gedeeld. Er zijn strikte regels 
betreffende het gebruik van bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen. Afwassen 
met dreft bijvoorbeeld is verboden.  



24 
 

De vraag naar energie wordt beperkt door oriëntatie op de zon, zware 
isolatie, vloer- en muurverwarming.  De zon is de belangrijkste bron van 
duurzame energie. Elk huis heeft zonnepanelen voor de elektriciteits-
voorziening. De zon zorgt voor warm tapwater. Drinkwater wordt als 
warmtebron gebruikt voor de verwarming van het wijkverwarmingsnet. 
Ook is er een systeem voor warmte-koude opslag voor koeling in de 
zomer en verwarming in de winter. Er zijn afspraken om het 
energieverbruik te beperken. Alleen om te koken is een aantal woningen 
aangesloten op het gasnet. De wijk heeft een eigen waterzuivering en er is 
een zwemvijver aanwezig.  
Het klinkt allemaal erg positief. Natuurlijk kent deze wijk ook nadelen.  

Zo heeft iedereen inspraak op 
beslissingen waardoor dingen lang 
kunnen duren. De wijk is geen 
afspiegeling van de samenleving. Er 
staan voornamelijk dure woningen 
waardoor de bevolking nogal elitair 
is.  
Aan de rand van de wijk heeft, onder 
protest van de bevolking, sociale 
woningbouw plaatsgevonden. 
De wijk is dus voor een groot deel zelfvoorzienend en gaat steeds verder.  
Hieruit blijkt dat het mogelijk is om onafhankelijk te zijn van de 
omgeving. Zal dit de toekomst zijn?  
Waarschijnlijk kunnen we niet anders dan dit nastreven. Dat er zoveel 
mensen zijn die niet alleen praten over duurzaamheid, maar duurzaamheid 
als levensdoel hebben gemaakt doet mij goed. Nu de rest nog. 
Zonder het nastreven van volledigheid heb ik geprobeerd om mijn 
ervaring van onze rondwandeling weer te geven. Details over de wijk 
EVA-Lanxmeer staan volop op internet. 
  
 
Thijs Maessen 
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VERSLAG FLORAWERKGROEP IVN HELDEN 

 
 
De flora werkgroep heeft dit seizoen 
weer vele veldonderzoeken gedaan. 
Gemiddeld waren er steeds 5 à 6 leden 
aanwezig. Wat hebben we weer wat 
afgediscussieerd, maar meestal kwamen 
we toch steeds tot een eensluidend 
oordeel. En was het een enkele keer niet 
het geval dan bracht het internet wel 
uitkomst, kon het kindje toch nog een 
naam gegeven worden. Ondanks ons 
kleine groepje hebben we veel werk 
verzet en kunnen we weer vol goede 
moed gaan werken aan ons programma 
voor volgend jaar. Hopelijk met wat 
meer mensen want dit is hartstikke leuk 
en gezellig en we steken er met zijn 
allen veel van op. Stel je voor dat jij er 
bij bent als we weer zo’n ontdekking 
doen zoals dit jaar in het Kwistbeekdal, 
toen we daar zomaar ineens oog in oog 
stonden met een prachtige in volle bloei 
staande Riet-orches dat wil je toch niet 
missen, dus laat deze kans niet voorbij 
gaan. Heb je interesse meld je dan aan 
bij het bestuur of bij Toos Wilms 
Floragroep en wees maar niet bang dat je 
er te weinig van af weet, leren doen we 
allemaal zolang onze vingers niet 
allemaal even lang zijn. Namens de 
Florawerkgroep. 
 
 
Wim Maassen 
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WANDELING WAMBACHGROEVE TEGELEN 

 
 
Op zondagmorgen  25 augustus namen 11 personen deel aan de wandeling 
in en door de Wambachgroeve in Tegelen. “Zal het droog blijven of gaat 
het miezeren?” dacht iedereen. Vol goede moed gingen we op pad. 
Onze gids Wim Maassen had de wandeling door dit mooie en ook weer 
aparte natuurgebied goed voorbereid. Onbekend maakt onbemind is een 
spreekwoord dat zeker geldt voor deze Wambachgroeve. 
In dit gevarieerde gebied met grote hoogteverschillen (oude kleigroeve) 
en grote diversiteit aan vegetatie bleek het prima wandelen. 

 
Gids Wim vertelt het een en ander over dit gebied en een blik op de 

groeve 
 
Na een korte inleiding daalden we af de groeve in. De blik vanaf de 
steilrand in de buurt van de oeverzwaluwen op de groeve beneden had een 
idyllisch karakter. Je waande je even in het verre buitenland. De mooie 
luchtspiegelingen in het water van de groeve maakte dit buitenlands 
plaatje kompleet. Zoals gezegd trok de grote diversiteit aan planten de 
volle aandacht (o.a. de zeldzame stekelbrem). 
Ook de historie van dit gebied kwam uitgebreid aan bod. Op een 
informatiebord stond hierover in 2 talen duidelijke uitleg beschreven. De 
uitleg van Wim, aangevuld met informatie van enkele wandelaars, maakte 
de zijstap naar de historie van dit gebied begrijpelijk en duidelijk. De 
meeste aandacht betrof de uitlating van één van de deelneemsters: “Kiek 
hej, spoore vaan wilje verkes”. En inderdaad. Een wild varken met biggen 
had duidelijk zeer verse sporen achtergelaten in het gele zand. Uniek. 
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Regelmatig zagen we uitwerpselen liggen van vossen. “Ze eten in dit 

jaargetijde veel zaadjes en die vind je 
duidelijk terug in hun uitwerpselen”, aldus 
de verklaring van Wim. Dat de zomer zijn 
langste tijd gehad heeft weten we allemaal. 
De aanwezigheid van diverse paddenstoelen 
bevestigt deze gedachte nog eens duidelijk.  

Zo troffen we o.a. een jong exemplaar aan van de rode fluweel boleet. (zie 
foto op pag. 13) Prachtig.  
Al pratend en genietend kwamen we ongemerkt weer bij de ingang van de 
Wambachgroeve en dus het eindpunt van onze zondagochtendwandeling.  

 
Genietend van rust en ruimte bij de visvijver 

 
Het was weer de moeite waard. Detail: Net toen we in de auto zaten, 
begon het te regenen. Wie heeft die geheime telefoonlijn met de 
weerman? 
 
Mart Christiaens 
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De volgende personen werkten mee aan deze Kijk Op: 
 
Mart Christiaens: tekst en foto’s 
Jan van Enckevort: tekst 
Math Ghielen: tekst 
Peter Maessen: tekst  
Thijs Maessen: tekst en plaatjes 
Wim Maassen: tekst en foto’s 
Sytske Venstra: tekst en layout 
Rob van ’t Padje: foto’s (omslag) en layout 
Multicopy: kopiëren en nieten. 
Distributie: Jan v Enckevort, Jan Stevens, Mart Christiaens, Jo Lormans 
en Sytske Venstra 
 
 
 

 



 

 

Het IVN (instituut voor natuur, educatie & duurzaamheid) is een landelijke 
vereniging die in 1960 is opgericht. Het IVN laat je leren van de natuur en 
verrijkt daarmee je leven. Het laat je nadenken over je gedrag en motiveert tot 
milieubewust handelen, door middel van lezingen, excursies, wandelingen en 
natuuronderhoud. 
Het IVN bestaat uit een aantal plaatselijke afdelingen, die op hun eigen manier 
deze doelstelling nastreven. IVN Helden is in 1978 opgericht. 
 
Wilt u graag lid worden van het IVN Helden dan kunt u zich voor meer 
informatie en aanmelding wenden tot de ledenadministratie: 
Sytske Venstra. Hoekerstraat 9B, 5987 AN Egchel. Tel.077-3060791. 
Of via een van de andere bestuursleden. 
 
Abonnementen kunnen elk moment ingaan en worden automatisch voor de duur 
van een jaar verlengd. Bij aanmeldingen na 1 september van het lopend jaar 
worden de contributie en het abonnementsgeld gehalveerd. 
Opzegging schriftelijk, tenminste twee maanden voor het einde van het jaar bij 
de ledenadministratie. 
 
Het lidmaatschap IVN lid:  €  22,50 per jaar.  
Huisgenoot lid:           €  14,00 per jaar  
Een abonnement op de Natuurgids  €  16,00 per jaar.  
 

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

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

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

 
“Kijk Op” is een uitgave van het IVN Helden. Dit blad verschijnt 4 keer per 
jaar in een oplage van 135 exemplaren. Kopij kunt u inleveren op E-mail of op 
papier bij de redactie van de Kijk Op. rvtpadje@gmail.com 
 

Datums “Kijk Op” 
 

Aanleveren kopij:  Verschijningsdata: 
Voor 25 november  voor kerstmis 

Voor 1 maart   begin april 
Voor 1 juni   begin juli 
Voor 1 september  begin oktober 
 
 

 
 
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 06-57676520   

 

Jeugdwerkgroep: 

Mart Christiaens. Scharenweg 39, 5981 BV Panningen 
Tel: 077-3073112 06-15320070 
 

Activiteitenwerkgroep:  

Vacature 
 

Landschapsonderhoud werkgroep: 

Henk van Loon.  Past. Knippenbergstraat 14, 5988 CV Helden.  
Tel: 077-3076874 
 
Florawerkgroep en Dassenwerkgroep: 

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

Rob van ’t Padje. Sch. v.d. Voorststraat 2, 5981 EJ Panningen 
Thijs Maessen. Past. Knippenbergstraat 48, 5988 CW Helden 
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Het IVN (instituut voor natuur, educatie & duurzaamheid) is een landelijke 

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

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

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

natuuronderhoud. 

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

deze doelstelling nastreven. IVN Helden is in 1978 opgericht. 

 

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

informatie en aanmelding wenden tot de ledenadministratie: 

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

Of via een van de andere bestuursleden. 

 

Abonnementen kunnen elk moment ingaan en worden automatisch voor de duur 

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

worden de contributie en het abonnementsgeld gehalveerd. 

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

de ledenadministratie. 

 

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

Huisgenoot lid:           €  14,00 per jaar  

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

 

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

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

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

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

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

papier bij de redactie van de Kijk Op. rvtpadje@gmail.com 

 

Datums “Kijk Op” 
 

Aanleveren kopij:  Verschijningsdata: 

Voor 1 maart   begin april 

Voor 1 juni   begin juli 

Voor 1 september  begin oktober 

Voor 25 november  voor kerstmis 

 

 

 

 

ADRESSEN BESTUUR EN WERKGROEPEN 
 

Voorzitter:       

Math Ghielen, Schoutenring 14, 5981 DS Panningen 

Tel: 077-3074939       06-10495465 

 

Secretaris en PR: 

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

  

Penningmeester, 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 06-10671276  

 

Bestuurslid  en Vogelwerkgroep: 

Jan Stevens, St. Lambertusstraat 17, 5988 EE Helden 

Tel. 077-3076232 06-57676520   

 

Jeugdwerkgroep: 

Mart Christiaens. Scharenweg 39, 5981 BV Panningen 

Tel: 077-3073112 06-15320070 

 

Activiteitenwerkgroep:  

Vacature 

 

Landschapsonderhoud werkgroep: 

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

Tel: 077-3076874 

 

Florawerkgroep en Dassenwerkgroep: 

Toos Wilms. Zelen 38, 5981 PN Panningen.  

Tel: 077-3075111 

 

Webmasters: 

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

Thijs Maessen. Past. Knippenbergstraat 48, 5988 CW Helden 

mailto:ivnmaessen@home.nl
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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. 

 

  



2 

 

JAARPROGRAMMA 2014 

IVN HELDEN  deel 1 

 
Datum Activiteit Blz. 

Do 9 jan Nieuwjaarsborrel 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator Math Ghielen tel 06-10495465 

5 

Do 23 jan PowerPoint Presentatie De Groote Peel 

door Bert Bronswijk 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator Wim Maassen tel 06-10671276 

25 

Do 20 feb Filmavond Kalkgraslanden in Nederland 

Door Hans Melters 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator Mart Christiaens tel 06-15320070 

26 

Za 1 mrt Natuurwerkdag in het Kwistbeekdal 

Verzamelen 8.45 uur bij het IVN gebouw 

Organisatie de natuurwerkgroep/jeugdwerkgroep 

 

Do 13 mrt Workshop zoogdieren 

Riek v.d. Bos en Jan Kersten 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator Math Ghielen tel 06-10495465 

27 

Do 3 apr Jaarvergadering 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinator Math Ghielen tel 06-10495465 

 

Zo 27 apr Voorjaarswandeling Mariapeel 

Vertrek 9.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Gidsen en coördinatoren Wim Maassen tel 06-

10671276  en Jan Stevens tel 06-57676520 

 

Zo 18 mei Excursiewandeling Meerlebroek/Brachterwald 

Vertrek 9.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator Wim Maassen tel 06-10671276 

 

Za 31 mei Dagwandeling  

Vertrek 8.00 uur vanaf het Wilhelminaplein te 

Panningen 

Gidsen: Wim Maassen en Mart Christiaens  

Coördinator Math Ghielen tel 06-10495465 
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JAARPROGRAMMA 2014 

IVN HELDEN  deel 2 

 

Datum Activiteit 

Zo 15 juni Wandeling Leudal/de Busjop 

Vertrek 9.00 uur vanaf IVN gebouw 

Gidsen en coördinatoren Math Ghielen tel 06-10495465  en                                      

Wim Maassen tel 06-10671276 

Do 10 juli Zomeravondwandeling de Schatberg 

Vertrek 18.45 uur vanaf het IVN gebouw 

Gidsen en coördinatoren Wim Maassen tel 06-10671276  en                                    

Jan Stevens tel 06-57676520 

Zo 31 aug Excursiewandeling Arcens Schuitwater 

Vertrek 9.00 uur vanaf IVN gebouw 

Coördinator Wim Maassen tel 06-10671276   

Zo 21 sept Excursiewandeling Boshuizerbergen 

Vertrek 9.00 uur vanaf het IVN gebouw 

Coördinator Mart Christiaens tel 06-15320070 

Zo 5 okt Excursie paddenstoelen 

Gids Gerard Dings 

Vertrek 9.00 uur vanaf IVN gebouw 

Coördinatoren Math Ghielen tel 06-10495465 en 

 Wim Maassen tel 06-10671276 

Za 25 okt Nacht voor de nacht 

Vertrek 20.30 uur vanaf IVN gebouw 

Gids en coördinator Peter Maessen tel 077-4653761 

Do 20 nov Film en dia avond 

Films, foto’s en dia’s van en door eigen leden 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinatoren Wim Maassen tel 06-10671276  en 

Mart Christiaens tel 06-15320070 

Do 11 dec Workshop winterkenmerken bomen en struiken 
Door Jan Mooren 

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw 

Coördinatoren Math Ghielen tel 06-10495465 en 

Wim Maassen tel 06-10671276 

Zo 28 dec Winterwandeling 

Gidsen Peter Maessen en Wim Maassen 

Vertrek 13.30 uur vanaf het IVN gebouw Helden 

Coördinator Peter Maessen tel 077-4653761 
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VOORWOORD  

 

Beste lezers, 

 

Allen een zinvolle kerst en een goed 2014. We nemen even de tijd om stil te 

staan bij wat was, wat is en wat mogelijk komen gaat.  

Kerstfeest- lichtwende feest. In deze donkere dagen scheppen we licht. 

Middels lichtjes en kaarsjes verdringen we de donkerte.  

Ook in onze gedachten scheppen we licht.  

We kijken naar lichtpunten om ons heen.  

Voor elk persoon is dat kijken naar weer anders.  

Het kan op verschillende momenten steeds weer anders zijn.  

Helder licht, licht in de verte, licht dichtbij, kleurrijk licht,  

zwart licht, niet te benoemen licht… IVN licht.  

Waarderen is respecteren.  

Kennis, waarnemingen delen is elkaar verrijken.  

Heel veel licht in 2014! 

 

De redactie 

Jan van Enckevort 

 

 

 

Kijk Op, december 2013 

Jaargang 32, nummer 2 
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UITNODIGING NIEUWJAARSBORREL 

Donderdag 9 januari 2014                                                                                                                            

Aanvang 20.00 u. in het  IVN gebouw 

 

Alweer is een druk jaar voorbij. Een jaar vol van natuur en 

bestuursactiviteiten. Een jaar van genieten in de natuur en een jaar van             

( soms ) hard werken in diezelfde natuur. Een jaar van stilstaan bij een 

prachtige vlinder, een vlucht kraanvogels of een zeldzame paddenstoel. Een 

jaar van overweldigd raken van de wisselende kleurenpracht in onze “weikes“ 

in het Kwistbeekdal of van het genieten van het enthousiasme van onze 

jeugdleden als we in datzelfde dal met en in de natuur bezig zijn.  Dankbaar 

dat we dit kunnen en mogen doen, samen met onze vele vrijwilligers. Samen 

vormen we een hechte en gezellige groep mensen die begaan zijn met onze 

natuur. Ook een jaar waarin we afscheid hebben moeten nemen van ons Erelid 

Jo Lormans en van Jan List. 

Reden genoeg om over het voorbije jaar na te praten bij een drankje en een 

hapje en vooruit te zien op weer een nieuw jaar vol van natuuractiviteiten en 

……… elkaar natuurlijk weer de allerbeste wensen in goede gezondheid over 

te brengen voor 2014. 

Graag willen wij jullie allen uitnodigen op deze vooral gezellige 

ontmoetingsavond. 

Math. Ghielen, voorzitter.  
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IN MEMORIAM JO LORMANS.  

 

Jo stond aan de wieg van het IVN Helden. 

Samen met een aantal natuurliefhebbers was 

hij in 1978  medeoprichter van de 160
e
 

afdeling van het IVN en werd hij 

bestuurslid en de eerste secretaris. Voor het 

IVN Helden heeft Jo veel betekend. Meer 

dan 25 jaar was hij de grote voortrekker van 

de Groene Winkel. De Groene Winkel was 

onze informatie- en verkoopstand van 

natuurboeken en uitgaven van het IVN. 

Honderden keren heeft hij zijn boeken en 

infomateriaal uitgestald in evenzovele 

kramen. Hij stond jaarlijks op o.a. alle 

braderieën in Helden en omstreken, bij het 

HMT, de genoodschapsdag van het 

Limburgs Natuurhistorisch Genootschap  in 

Roermond. Het Limburgs Landschap en de 

Fietsvierdaagse van de Peel in Meijel.  

 Als mensen over het IVN spraken , hadden ze het over Jo. ”Het IVN dat is Jo 

Lormans, toch”.  Zonder Jo en de Groene Winkel was het IVN maar half zo 

bekend geweest. Trots was hij als hij ”veel omgezet” had, want dat telde bij 

Jo. 

 Jo kreeg bij zijn optredens hulp van een vaste groep assistenten. Dezelfde 

mensen waren ook lid van de Vogelwerkgroep, waarvan Jo vanaf het begin lid 

en enthousiast deelnemer was. Binnen het IVN vormden zij een hechte 

vriendengroep. Zij hebben hem bij de uitvaartdienst op zijn laatste tocht  in de 

kerk dan ook begeleid.   

Jo was op en top IVN’er. En natuurliefhebber vanuit zijn hart. Mister IVN 

werd hij vaak genoemd. Geboren in Koningslust, bijna midden in 

natuurgebied ”Het Vlakbroek”. Hij heeft de natuur als het ware met de 

paplepel ingegeven gekregen.   Jo was er bijna altijd, bij alle activiteiten en als 

hij er eens niet was dan vroeg men zich af. ”Hoe is Jo, dé is ter bijna altied, 

zoe hé zeek zien”. Hij was een grote natuurliefhebber. Niet alleen van onze 

Limburgse natuur maar zeker ook van de Oostenrijkse natuur waarvan hij 

samen met Marga en zijn dochter Renee intens kon genieten.  
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Ook bracht hij ons verenigingsblad “Kijk Op“ rond en dit alles natuurlijk op 

de fiets. 

Voor zijn vele werk voor het IVN is hij in 2012 met grote instemmigheid van 

de leden benoemd tot  Erelid van onze afdeling. 

Toen Jo in 2012 getroffen werd door kanker moest hij gas terugnemen. Met 

pijn in het hart nam hij afscheid van “zijn Groene Winkel“. 

Fijn was dat hij in juni toch nog een keer onze dagwandeling heeft 

meegewandeld. Hij vond het een geweldig mooie, maar tegelijk pittige 

wandeling. Zijn wilskracht bracht hem tot het einde al was hij, zoals hijzelf 

zei; “Totaal aan  de pin, maar het was de moeite waard“ 

Meer dan 35 jaar is Jo een actieve IVN’er geweest, het boegbeeld van onze  

groene vereniging. Van ganser harte zeggen wij hem dank hiervoor. 

Jo, met pijn in het hart hebben wij nu afscheid van jou genomen. Bij onze 

natuurwandelingen zullen we jou in onze gedachten meenemen, zodat je toch 

nog mee kunt genieten. Het ga je goed op jouw nieuwe weg in hopelijk een 

mooie groene eeuwigheid.  Dank je wel. 

Jo werd 82 jaar. Als IVN gemeenschap wensen wij Marga, zijn kinderen en 

kleinkinderen en familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 

Namens leden en bestuur  IVN Helden, 

 

Math. Ghielen 

Voorzitter. 
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2013  EEN BEWOGEN JAAR. 

 

Wat is het toch weer snel voorbij gevlogen. Het jaar 2013 . 

Het begon met een winter die maar niet voorbij wilde gaan. Gevolgd door een 

koud en nat voorjaar. Wat duurde het lang voordat het eindelijk zomer werd. 

Het spreekwoord ”Eén zwaluw maakt nog geen zomer” ging weer eens 

helemaal op. 

Uiteindelijk is alles toch nog goed gekomen en zitten we als jullie dit lezen 

alweer aan de volgende winter. 

Het was voor de IVN en haar leden weer een druk jaar met veel actie en 

activiteiten. 

Met leuke dingen, maar ook met ernstige 

zaken. We waren in het najaar weer gestart met 

een Jeugdwerkgroep. Geweldig leuk en een 

gedreven begeleidingsgroep die nog steeds hard 

bezig is voor onze jeugd. Ook nu weer hebben 

we 14 jeugdigen die allen zeer enthousiast zijn. 

De vogelwerkgroep heeft het een beetje 

moeilijk, veel last van de grijze golf, maar ze 

gaan stug door hopende op nieuwe aanwas en 

verjonging. 

De natuurwerkgroep heeft het erg druk maar ze 

kunnen het aan, ook daar is nieuwe aanwas van 

harte welkom. Een heel grote verrassing voor 

deze noeste werkers was de vondst door de 

plantenwerkgroep van een prachtige orchidee 

in het Kwistbeek gebied. 

Verder doet de plantenwerkgroep hoe klein ook veel determinatiewerk o.a. 

voor de gemeente maar ook zonder opdracht is dit een hele leuke en leerzame 

bezigheid. Is dit iets voor jou, vraag er naar bij Toos Wilms of het bestuur. 

Al met al hebben we weer heel veel werk verzet en hebben we de afkorting 

IVN [IK VERZORG NATUUR] zoals een van onze jeugdleden de letters IVN 

uitlegde, [kom daar maar eens op] weer eens een grote bijdrage mogen leveren 

aan de Natuur in Nederland. 
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Ook wij als bestuur waren weer zeer actief al was het maar als aanjager of als 

voorgangers bij allerhande activiteiten binnen onze vereniging. Wij zullen ook 

naar 2014 alles doen om het jullie mogelijk om je hobby’s en interesses uit te 

kunnen dragen en van te kunnen genieten.  

Daarom gaan we met z’n allen weer voor de slogan, “IK VERZORG 

NATUUR” 

Het bestuur wenst iedereen fijne feestdagen en een goeie roetsj naar een 

geweldig 2014 

Namens het bestuur.  

 

Wim Maassen 

 

 

 
  
  

Al vanaf zo ongeveer de oprichting van het IVN Helden is er binnen deze 

afdeling de Vogelwerkgroep actief. 

In 1981 werd in de kerktoren van Helden-dorp als een van de nog altijd 

lopende projecten, de eerste succesvolle kerkuilenkast geplaatst. 

Heden ten dagen houden de leden van deze werkgroep zich nog altijd bezig 

met: het controleren en ophangen van steen-, bos- en kerkuilenkasten, 

weidevogeltellingen, Sovon vogeltellingen in de winter, zwaluwtellingen, 

en de World Bird Watch tellingen. 

Om de 6 weken wordt er vergaderd en worden de activiteiten voorbereid.  

Sinds de oprichting van deze werkgroep ben ik, langs het secretariaatschap, lid 

van deze werkgroep. 

Vele jaren, ik weet niet exact hoelang, heb ik als coördinator samen met de 

ornithologen uit deze werkgroep prettig samen mogen werken. 

Een leuke, variërende en interessante bezigheid. 
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Aangezien ik buiten het IVN ook nog een gezin heb en binnen andere 

verenigingen actief ben, en daarbij ook nog volledig moet werken, heb 

ik begin dit jaar keuzes moeten maken welke activiteiten ik zou willen blijven 

doen. 

Alles aanhouden werd me toch en beetje teveel, waardoor ik niet de volle 

aandacht meer aan de uitvoerende taken kon blijven geven. 

Dit is dan ook de reden waarom ik begin dit jaar binnen het Bestuur en de 

Vogelwerkgroep heb aangegeven na de zomervakantie te stoppen als 

coördinator. 

Dit wil zeker niet zeggen dat ik niet meer actief zal zijn binnen 

deze werkgroep, doch de verplichting elke vergadering aanwezig te moeten 

zijn valt nu weg. 

Op de vergadering van 15 oktober is er gebrainstormd over hoe verder met 

deze Vogelwerkgroep. 

Men was het er anoniem over eens dat de vaste bovengenoemde activiteiten 

door moeten blijven gaan. 

Vandaar ook dat Jan Stevens per direct mijn taak als coördinator zal gaan 

overnemen. Johan Ter heide gaat de taken van Jan als notulist overnemen. 

Op deze manier is de voortgang van de Vogelwerkgroep weer gewaarborgd. 

Langs deze weg wil ik alle leden van de VWG bedanken voor de 

medewerking en samenwerking in de afgelopen jaren. 

Tevens wil ik Jan en Johan succes wensen met het uitvoeren van hun taken. 

  

Peter Maessen     
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CONTRIBUTIE 2014 
 

 

We gaan weer beginnen aan een nieuw 

verenigingsjaar en is het dus tijd om de 

contributie te innen. Deze is dit jaar 

hetzelfde als in de voorafgaande vijf 

jaren. Wel is de Natuurgids verhoogd 

van 15 naar 16 euro. 

  

gewoon lid     € 22,50 

huisgenoot     € 14,00 

Natuurgids     € 16,00 

 

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 via 

Euro-incasso. 

De leden die het IVN niet hebben gemachtigd, krijgen een brief (per post of E-

mail) waarin staat hoeveel ze zelf mogen overmaken op de bankrekening van 

het IVN Helden.  

Ik hoop dat u hiermee voldoende bent ingelicht. Mocht u nog vragen hebben, 

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

contact met mij op. 

 

 

Sytske Venstra 

Ledenadministratie 
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NATUURWERKDAG 2013 

 

 
 

Op zaterdag 2 november was weer de landelijke natuurwerkdag. 

Onder het motto “Leef je uit in de natuur” heeft iedereen, jong en oud, zich 

goed kunnen uitleven. 

Landelijk zijn meer dan 450 groepen in actie geweest om onderhoud te plegen 

in de natuur. 

 

Samen met de jeugdwerkgroep en de werkgroep landschapsonderhoud hebben  

we op deze dag de opslag rondom de poel in het Kwistbeekdal verwijderd. 

Totaal 13 leden van de jeugdwerkgroep, 4 vrijwilligers en 10 leden van de 

IVN waren aanwezig. 

 

Door mensen van de jeugdwerkgroep en onderhoudsgroep werd iedereen 

welkom geheten. 
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NACHT VAN DE NACHT 

 

Aan de Nacht van de Nacht op 26 oktober 2013 werd ook door het IVN Helden 

deelgenomen. Zoals aangekondigd in het jaarprogramma werd er op deze heerlijke 

avond een wandeling gecombineerd met picknick georganiseerd. Aan deze activiteit 

werd door 16 personen deelgenomen. 

Er werd verzameld bij het IVN gebouw en van daar uit gewandeld richting en door het 

Kwistbeekdal. 

Een voor deze tijd van het 

jaar een warme droge 

heldere avond met daar-

door ook een prachtige 

sterrenhemel. Aangekomen 

bij de visvijver werd er nog 

een rondje rondom de 

visvijver gewandeld. 

Bij terugkomst hiervan 

waren de tafeltjes gedekt en 

stonden de picknickspullen 

klaar. Het kaarslicht en het rustige water van de visvijver zorgden voor de sfeer. De 

picknick werd afgesloten met een gezamenlijke proost met een lekkere Jägermeister. 

Daarna terugwaarts naar het IVN gebouw waar we om 22.30 uur weer aankwamen. 

Vanuit de reacties van de deelnemers kunnen we terugkijken op een geslaagde 

activiteit. 

  

Peter Maessen 

 

 

 

 

 

 

 

Eerst met z’n allen de bomen uit de poelen trekken, klein maken en de stammen en 

takken in rillen opslaan in het bos. 

Dit vergde veel inspanning. De pauze was dan ook welverdiend. 

De voorzitter had letterlijk alles uit de kast gehaald om het voor iedereen naar de zin te 

maken.   

In de pauze werden we getrakteerd op koffie, fris en iets lekkers: vlaai of een 

versnapering.  

Na de pauze werd er nog verder opgeruimd en werden de eerste bomen gekapt. 

Vele keren werd er “van onderen” geroepen en grote bomen vielen mooi om of met 

een plons in het water. 

Tegen twaalven werd alles opgeruimd, het gereedschap in de kruiwagen gelegd en 

terug gebracht naar de container. 

Er werd nog even terug gekeken wat het resultaat was en het was overduidelijk dat de 

natuur een handje geholpen is en dat de flora en de fauna zich weer goed kan 

ontwikkelen rondom de poel. 

 

Al met al een zeer inspannende dag en met een goed resultaat voor de natuur. 

In het voorjaar is er wederom een werkdag met de jeugd en volgend jaar wederom de 

eerste zaterdag van november de natuurwerkdag. 

 

Namens de jeugdwerkgroep en landschapsonderhoud 

Henk van Loon 



 14  15 
 

DEELNEMERS NATUURWERKDAG 2013 
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stonden de picknickspullen 

klaar. Het kaarslicht en het rustige water van de visvijver zorgden voor de sfeer. De 

picknick werd afgesloten met een gezamenlijke proost met een lekkere Jägermeister. 

Daarna terugwaarts naar het IVN gebouw waar we om 22.30 uur weer aankwamen. 

Vanuit de reacties van de deelnemers kunnen we terugkijken op een geslaagde 

activiteit. 

  

Peter Maessen 

 

 

 

 

 

 

 

Eerst met z’n allen de bomen uit de poelen trekken, klein maken en de stammen en 

takken in rillen opslaan in het bos. 

Dit vergde veel inspanning. De pauze was dan ook welverdiend. 

De voorzitter had letterlijk alles uit de kast gehaald om het voor iedereen naar de zin te 

maken.   

In de pauze werden we getrakteerd op koffie, fris en iets lekkers: vlaai of een 

versnapering.  

Na de pauze werd er nog verder opgeruimd en werden de eerste bomen gekapt. 

Vele keren werd er “van onderen” geroepen en grote bomen vielen mooi om of met 

een plons in het water. 

Tegen twaalven werd alles opgeruimd, het gereedschap in de kruiwagen gelegd en 

terug gebracht naar de container. 

Er werd nog even terug gekeken wat het resultaat was en het was overduidelijk dat de 

natuur een handje geholpen is en dat de flora en de fauna zich weer goed kan 

ontwikkelen rondom de poel. 

 

Al met al een zeer inspannende dag en met een goed resultaat voor de natuur. 

In het voorjaar is er wederom een werkdag met de jeugd en volgend jaar wederom de 

eerste zaterdag van november de natuurwerkdag. 

 

Namens de jeugdwerkgroep en landschapsonderhoud 

Henk van Loon 
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VERSLAG  PADDENSTOELEN EXCURSIE  OP ZONDAG  6 

OKTOBER. 

 

Op zondagmorgen 6 oktober verzamelden de paddenstoel fanaten en 

geïnteresseerden zich weer bij het IVN gebouw om van daaruit te vertrekken 

naar het Zwarte Water in Venlo. Dit is een bekend gebied waar men altijd veel 

soorten paddenstoelen kan vinden. 

Na aankomst togen we onder de deskundige 

leiding van Gerard en Gerda het gebied in. 

Al heel snel werden de eerste vondsten 

gedaan en al gauw werden we bedolven 

onder een stortvloed van soorten. Dat 

paddenstoelen op naam brengen geen 

gemakkelijke opgave is bleek wel uit de 

vele vragen maar ook discussies die deze 

morgen los kwamen. Zo van waarom heet 

deze zo of waar kun je dat aan zien. Vooral 

ook Ivo Stevens een kleinzoon van Jan 

Stevens was zeer bedreven in het vinden 

van de meest zeldzame soorten. Maar 

daarvan lezen jullie elders in dit blaadje 

meer 

 

 

 

      Geschubde inktzwam. 

 

Wat was het weer een boeiende morgen die letterlijk omgevlogen is. Tegen 

half twaalf konden we de balans opmaken en toen bleek dat we in die paar uur 

meer dan 40 soorten hadden gevonden. Na een welgemeend dankwoord aan 

Gerda en Gerard vertrokken we weer huiswaarts. Wat zijn paddenstoelen toch 

mysterieus maar ook altijd weer boeiend. Dus op naar de volgende herfst met 

hopelijk weer veel mooie paddenstoelen. 

 

Wim Maassen 
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PADDENSTOELENWANDELING 

 

 
 



19 
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EERSTE JEUGDBIJEENKOMST VAN HET NIEUWE SEIZOEN. 

 

Dinsdag 17 september 2013 

Aan het begin van een nieuw IVN jeugdseizoen werd iedereen welkom 

geheten. 

Een speciaal woord van welkom was er 

voor de 5 nieuwe jeugdleden: Milan 

Sijben, Jorn Kersten, Jeroen Smits, 

Mirthe Kuijpers en Willem Kersten. 

 

In kleine groepjes liepen we een tocht in 

de bossen in de nabijheid van het IVN 

gebouw. 

De regen mocht de pret niet drukken. 

Onderweg moesten er verschillende 

opdrachten worden uitgevoerd.  

1. Schrijf van de genummerde 

bomen de naam op. Waaraan kun je de 

bomen herkennen? 

2. Wat zit er in de voelkist? Wel 

voelen, niet kijken met je ogen. Wat is 

dat kijken met je handen toch moeilijk. Je 

moet je heel goed concentreren. 

3. Luister ongeveer 1 minuut heel goed naar de stilte. Onthoudt wat 

je gehoord hebt. 

4. Hoe hoog is die boom? Eerst schatten en dan meten met:  

een driehoek. Vergeet niet je eigen lengte erbij te tellen.  

een meetlint.   

Na terugkomst in het droge IVN gebouw kreeg iedereen wat te drinken. 

De gezamenlijke nabespreking sloot de avond af. 

 

Mart Christiaens 

secretaris jeugdwerkgroep IVN afd. Helden 
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PADDENSTOELEN 

 

Dinsdag 22 oktober 2013 

De gastspreker van deze avond, dhr. Gerard Dings en Wim Maassen hadden 

hun uiterste best gedaan om alles heel goed voor te bereiden.         ( Dat doe je 

altijd als je gasten krijgt). 

 

Door het inleidend praatje van Gerard kwam de jeugd een heleboel te weten 

over de paddenstoelen. In woord en beeld werd de nodige informatie aan de 

jeugd doorgegeven. 

 

Vervolgens ging de jeugd zelf aan de slag. Via een roulatiesysteem werden de 

onderstaande opdrachten bekeken en/of uitgevoerd: 

1. Zoek de naam van de paddenstoel die je ziet. Dit m.b.v. een 

electro-spel. (Als de lamp het doet, is het antwoord goed). 

2. Zie je de sporen vallen? Een kijkje in een verlichte schoenendoos 

geeft het antwoord. 

3. M.b.v. een zoekkaart proberen te ontdekken welke paddenstoelen 

er op de fantastisch verzorgde paddenstoelentafel liggen. Een hele 

klus. 

4. Op een zgn. roosterformulier aan de hand van coördinaten, een 

paddenstoelentekening maken. 

5. Probeer deze cryptogram op te lossen. In elke omschrijving zit een 

woord verborgen dat iets met paddenstoelen te maken heeft. Als 

alles goed is ingevuld, dan lees je van boven naar beneden een 

woord dat met het onderwerp van vanavond te maken heeft. 

6. In de speurpuzzel staan een aantal namen van paddenstoelen. 

Streep deze door. 
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Na flink wat speur-, denk-, kijk- en doewerk kreeg iedereen, als beloning voor 

de gedane moeite, een glaasje fris. 

En dan naar huis om vervolgens lekker onder de wol te kruipen en te dromen 

van……. 

Of de kabouters jullie in slaap hebben gewiegd, weten we (nog) niet. 

 

Mart Christiaens 

secretaris jeugdwerkgroep IVN afd. Helden 
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VERSLAG VAN DE DIA AVOND OVER ROOFVOGELS VAN 

EUROPA. 

 

 Van Henk van Dijck. 

 

Donderdag 21 November was Henk van Dijck weer te gast met een prachtige 

Diaserie  over de “roofvogels van europa”. Tijdens deze 2 uur durende 

diaserie liet Henk ons kennis maken met alle facetten van deze prachtige 

vogels. Alles kwam aan bod. Van de uiterlijke kenmerken tot en met de paring 

het vlieggedrag , het jagen, het voeren van de jongen, het  

Territoriumgedrag, maar ook alles wat van belang is voor het herkennen. 

Alle roofvogels kwamen aan de orde. En het was dan ook een genot om naar 

deze serie te kijken. En ook de uitleg was helder en duidelijk.  

De aanwezigen lieten na afloop dan ook duidelijk merken hoe zeer ze deze 

avond hebben gewaardeerd.  

En dat Henk zijn roem hem vooruit snelt blijkt wel uit het feit dat er zoveel 

belangstelling was voor deze avond. Waarvoor dank. 

 

 Wim Maassen 

 

Kerkuil 
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VOGELKIJKTOCHT  

 

Beste leden 

  

Vele jaren werd door het IVN Helden een vogelkijktocht op de Maas 

georganiseerd. 

Afgelopen jaar kon deze vanwege te weinig deelnemers niet doorgaan. 

Binnen het Bestuur is daarna besloten deze activiteit voorlopig niet meer te 

organiseren. 

Nu zijn we door rederij Filea Mosa toch weer benaderd. 

Zij willen vanuit eigen middelen weer een boottocht organiseren in januari 

2014. 

Deelname kan dan door allen die geïnteresseerd zijn, en deze activiteit zal 

door hun zelf worden gepubliceerd. 

Wel hebben zij ons gevraagd deze boottocht onder onze leden bekend te 

maken. 

Verdere gegevens volgen tzt. 

 

 

Opvliegende brilduikers 
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POWERPOINT-PRESENTATIE OVER "NATIONAAL PARK DE 

GROOTE PEEL" 
 

Verzorgt door: 

Bert Bronswijk. 

 

De Grootte Peel is een Nationaal Park van 1320 ha. groot en ligt op de grens 

van Brabant en Limburg. Van het eertijds zo groot moerassig onbegaanbaar 

hoogveengebied is niet veel over gebleven. Grote stukken veen zijn 

ontgonnen, dáár is het verleden niet meer te zien, wat de natuur in ruim 

10.000 jaar opbouwde brak de mens in krap 200 jaar af. 

Hoogveengebieden zijn uniek, niet alleen in Nederland maar in heel Europa. 

De Groote Peel is rijk aan vennen,  plassen, veenputten, bossages en struweel 

waardoor het gebied vele mogelijkheden biedt aan plant en dier. 

Staatsbosbeheer heeft als taak om een zodanig beheer toe te passen, dat er op 

termijn sprake is van hoogveenvorming, waterhuishouding, openheid en 

voedselarmoede dit zijn de basis vereisten hiervoor. 

Vooral de waterhuishouding en voedselarmoede zijn van essentieel belang 

voor de groei van veenmossen, (maar daar meer over in de lezing) en 

specifieke hoogveenplanten zoals, kleine veenbes, één-arig wollegras, 

lavendelheide, zonnedauwsoorten, witte snavelbies etc. 

Dit gevarieerde (veen)landschap heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis 

met daarnaast een rijke flora en fauna. Vooral het vogel- en insectenleven laat 

een grote rijkdom te zien. 

Dit alles komt in de Powerpoint-presentatie aan de orde en aan het einde van 

de avond hoop ik dat we iets meer weten over het landschap waarin we leven. 

Op jaarbasis komen meer dan 100.000 bezoekers naar de grootte Peel, ze laten 

zich informeren over het gebied in het Bezoekerscentrum "Mijl op Zeven" om 

vervolgens te genieten van de stilte en het gevarieerde peellandschap.  
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KALKGRASLANDEN IN NEDERLAND 

 

In zijn nieuwste film laat Hans Melters, natuurfilmer en specialist van de 

flora en fauna van Zuid-Limburg, opnieuw de natuur leven. 

Gefilmd in hun natuurlijke habitat trekt het leven in enkele bijzondere 

reservaten van Zuid-Limburg in een avondvullend programma aan u 

voorbij. 

 

Hans heeft het dagelijks leven in en rondom een kalkgrasland in een anderhalf 

uur durende film gevangen.  

Na een inleiding wordt, voor de pauze, het kalkgrasland geïntroduceerd met al 

zijn kenmerken. Ook het leven in de aanwezige poelen trekt de aandacht van 

de filmer. 

 

Na de pauze wordt een belangrijke buffer voor het kalkgrasland duidelijk en 

ziet de kijker bos en bosrand. 

De bijzonderheden van een kalkgrasland, in al haar schoonheid, sluiten deze 

bijzondere presentatie af. 

 

Tenslotte zal Hans op de gestelde vragen een antwoord geven 

 

Hebt u altijd al eens graag willen zien of de prachtige orchideeën van Zuid-

Limburg echt zijn of gewoon een sprookje? 

Dit is uw kans voor een kijkje in bijzondere en beschermde natuurreservaten 

van Zuid-Limburg.  

 

U bent van harte welkom.  

De toegang is gratis. 

 

Voor een korte impressie kijk op: You Tube, Kalkgraslanden in Nederland, 

Hans Melters 

 

 

Mart Christiaens 
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WORKSHOP ZOOGDIEREN. 

 

Op donderdag 13 Maart komen Riek vd Bosch en Jan Kersten een inleiding 

geven over zoogdieren in Nederland. 

Jan en Riek zijn geen onbekenden binnen onze vereniging. Zij hebben al 

enkele keren met veel succes een inleiding gegeven over andere onderwerpen, 

zoals over mossen en insecten en vlinders. 

Dit keer hebben we gekozen voor Onze zoogdieren. 

Jan en Riek zullen aan de hand van dia’s eerst een korte inleiding geven. 

Waarna we aan de hand van boeken en werkbladen, maar ook van schedels 

zelf aan de slag mogen om te kijken of we zelf kunnen vaststellen om welk 

dier het gaat. Kortom het beloofd weer een boeiende avond te worden die voor 

de deelnemers weer een stukje kennis kan toevoegen aan hun toch al rijke 

ervaringen. Het bestuur hoopt dan ook weer vele enthousiastelingen te mogen 

begroeten op deze avond. 

Dus tot donderdag 13 maart. 

 

Namens het Bestuur.  

Wim Maassen. 

  



28 

 

De volgende personen werkten mee aan deze Kijk Op: 

 

Ivo Stevens: tekst en foto’s 

Mart Christiaens: tekst en foto’s 

Jan van Enckevort: tekst 

Math Ghielen: tekst 

Peter Maessen: tekst  

Henk van Loon: tekst en plaatjes 

Wim Maassen: tekst en foto’s 

Sytske Venstra: tekst en layout 

Rob van ’t Padje: foto’s en layout 

Multicopy: kopiëren en nieten. 

Distributie: Jan v Enckevort, Jan Stevens, Mart Christiaens en Sytske Venstra 

 

 
 

 



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

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

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

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

natuuronderhoud. 

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

deze doelstelling nastreven. IVN Helden is in 1978 opgericht. 

 

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

informatie en aanmelding wenden tot de ledenadministratie: 

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

Of via een van de andere bestuursleden. 

 

Abonnementen kunnen elk moment ingaan en worden automatisch voor de duur 

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

worden de contributie en het abonnementsgeld gehalveerd. 

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

de ledenadministratie. 

 

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

Huisgenoot lid:           €  14,00 per jaar  

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

 

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

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

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

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

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

papier bij de redactie van de Kijk Op. rvtpadje@gmail.com 

 

Datums “Kijk Op” 
 

Aanleveren kopij:  Verschijningsdata: 

Voor 1 maart   begin april 

Voor 1 juni   begin juli 

Voor 1 september  begin oktober 

Voor 25 november  voor kerstmis 

 

 

 

 

ADRESSEN BESTUUR EN WERKGROEPEN 
 

Voorzitter:       

Math Ghielen, Schoutenring 14, 5981 DS Panningen 

Tel: 077-3074939       06-10495465 

 

Secretaris en PR: 

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

  

Penningmeester, 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 06-10671276  

 

Bestuurslid  en Vogelwerkgroep: 

Jan Stevens, St. Lambertusstraat 17, 5988 EE Helden 

Tel. 077-3076232 06-57676520   

 

Jeugdwerkgroep: 

Mart Christiaens. Scharenweg 39, 5981 BV Panningen 

Tel: 077-3073112 06-15320070 

 

Activiteitenwerkgroep:  

Vacature 

 

Landschapsonderhoud werkgroep: 

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

Tel: 077-3076874 

 

Florawerkgroep en Dassenwerkgroep: 

Toos Wilms. Zelen 38, 5981 PN Panningen.  

Tel: 077-3075111 

 

Webmasters: 

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

Thijs Maessen. Past. Knippenbergstraat 48, 5988 CW Helden 

mailto:ivnmaessen@home.nl
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