AGENDA
Jan – feb – mrt 2001
Datum

Activiteiten

Blz:

wo 10 jan

Nieuwjaarstreffen
20.00 uur in het IVN gebouw.

3

di 6 feb

Dialezing roofvogels
Door Grad Smets
20.00 uur in het IVN gebouw.

9

zo 4 mrt

Vogelasiel/Natuurboerderij Someren
Vertrek vanaf IVN gebouw om 9.00 uur

10

zo 1 apr

Wandeling Kwistbeekdal Helden
Vertrek vanaf IVN gebouw om 9.00 uur

12

Het IVN gebouw kunt u vinden op
Kloosterstraat 14
Helden

Voor inlichtingen over dit programma kunt u terecht bij:
Jan Jacobs Tel: 077-3077792
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VOORWOORD
Beste lezers
Een nieuw jaar een nieuw begin. In deze donkere dagen na Kerstmis
kijken velen uit naar het ‘lengen’ van de dagen.
‘s Morgens enkele minuten eerder licht…
’s Avonds enkele minuten langer licht…
Licht waardeer je als je donkerte kent.
Donkerte waardeer je als je licht kent.
De zon, die onvoorstelbaar grote energie bron,
geeft alle leven, plant, dier en mens weer kracht.
Kracht die er voor zorgt dat we:
De eerste krokusjes weer zien bloeien.
De hazelaar zien pronken met zijn mooie katjes.
De vogels horen fluiten en over zien vliegen.
Er weer samen op uit trekken,
genietend van alles wat we waarnemen
Ons realiseren hoe belangrijk de natuur is…

De redactie
Jan v Enckevort
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Kijk Op
Jaargang 19 nr. 2
Jan-feb-mrt 2001
NIEUWJAARSTREFFEN OP WOENSDAG 10 JAN 2001

Het begint een goede gewoonte te worden. Nu voor
de derde keer wil het bestuur graag iedereen uitnodigen om het nieuwe jaar
goed te beginnen. Onder het
genot van een drankje en
een hapje even bijpraten
over hoe het ging in 2000
en kijken wat het nieuwe
jaar ons zal brengen. Doch
vooral even een uurtje
gezellig met elkaar en bij elkaar zijn. Zonder dat dingen moeten,
gewoon even ongedwongen babbelen over allerlei dingen, een
glaasje drinken, een klein hapje eten of een nootje knabbelen.
Vorig jaar was het heel gezellig, wat een uurtje had moeten (mogen)
zijn liep uit tot na elven en nog was niet iedereen het moe.
Graag wil het bestuur op 10 januari vanaf 20.00 uur iedereen even
persoonlijk de beste wensen voor 2001 doen toekomen. Diegenen
die deze avond verhinderd zijn willen wij graag alle goeds
toewensen in 2001. Een goede gezondheid, alle mogelijke geluk en
veel “genietplezier“ in onze natuur.

Namens het bestuur
Math. Ghielen
Voorzitter.
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VOOR DE JEUGD

Beste meisjes en jongens
Het is al weer januari. Ook zijn we weer aan een nieuw jaar
begonnen. Misschien wel een neiuw jaar waarin je heel veel hoopt
te ontdekken in de natuur. Samen met de andere jeugd IVN-ers
trekken we er weer op uit. Heel goed kijkend, luisterend, ruikend en
soms proevend. We begrijpen dan ook dat de natuur heel mooi is.
Ook elke week anders is. De planten, bomen en struiken rusten nu
uit. In het voorjaar, de lente, laten ze ons dan weer genieten. Veel
vogels zijn naar warmere landen vertrokken. Andere vogels komen
naar Nederland om hier in de winter te blijven. Tenminste… als het
niet te koud wordt. Want die winter…. Ik weet natuurlijk niet welk
weer we in januari krijgen. Ik weet wel dat november en begin
december (als ik dit stukje schrijf) ons nog niets hebben laten voelen
van die winterkou. Ook sneeuw en ijs heb ik nog niet gezien, enz,
enz,
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ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR
ONDERHOUD IN HET KWISTBEEKDAL

In de uitnodiging voor de wandeling door het
Kwistbeekdal op zondagmorgen 1 april staat
reeds geschreven dat onze vereniging in
samenwerking met Staatsbosbeheer onderhoudswerkzaamheden verricht in dit gebied. Deze
werkzaamheden bestaan onder andere uit het
opschonen van de oevers van een zestal vennen
in dit gebied. Dit gebeurd deels door leden van onze jeugdafdeling.
Een aantal werkzaamheden zijn echter te zwaar voor deze
enthousiaste jeugdigen. De bomen zijn te zwaar en het is er soms te
nat. Hiervoor hebben we volwassenen nodig die een of twee keer
per maand een zaterdagochtend willen helpen bij dit karwei.
Bovendien moeten er nog een aantal afrasteringen opgeruimd
worden. Momenteel zijn er een drietal volwassen leden die dit
karwei proberen te klaren. Dit zijn er helaas veel te weinig. Graag
wil ik daarom een beroep doen op een paar porties gezonde werklust
die samen met de huidige werkgroepleden een aantal zaterdagochtenden willen besteden om de natuur in dit schitterende gebied
een handje te helpen.
Het is beslist de moeite waard..........
Heb je belangstelling, neem dan contact op met Math. Ghielen. Tel.
077-3074939.
Werkgroep Kwistbeekdal.
PS.
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Wij zorgen voor handschoenen, materialen en arbeidsvreugde, jullie
voor daadkracht.
En voor de koffie zorgen wij ook.

Afscheid van Joep Wilms.

Zaterdag 2 december 2000 bereikte ons het droeve nieuws dat Joep
Wilms uit Helden was overleden.
Joep was al bijna vanaf de oprichting lid van onze vereniging. Op
vele terreinen is hij al deze jaren binnen onze werkgroepen actief
geweest. Hij was niet een gewoon lid, hij was werkelijk actief. Je
kon hem voor van alles vragen en Joep zei zelden of nooit nee. Vele
jaren was hij een steunpilaar voor de jeugdwerkgroep. Vele uren
heeft hij aan de begeleiding van onze jeugdleden besteed. De laatste
jaren was hij, tot zijn ziekte hem dit bijna onmogelijk maakte, nauw
betrokken bij de vogelwerkgroep.
We verliezen in hem een gewaardeerd en betrokken lid, een
verenigingsman in hart en nieren.
Joep, namens ons aller IVN, van harte bedankt.
Math. Ghielen
Voorzitter
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We hebben afscheid van Joep genomen tijdens een plechtige
uitvaartmis op donderdag 7 december 2000. Hij werd begraven op
het kerkhof van de St. Lambertusparochie in Helden Dorp.
Joep werd 78 jaar.
GEVONDEN VOGEL MET RING

Op 28 juni l.l. vond een inwoonster van Grashoek een restant van
een geringde dode vogel. De ring werd door de vindster opgestuurd
naar de Vogelwerkgroep van het IVN Helden. Na telefonisch
contact met de vindster te hebben gezocht, die een beschrijving gaf
van de nog aanwezige kenmerken, was het niet duidelijk welke
vogel het in dit
geval betrof. Zoals
altijd
worden
door de Vogelwerkgroep van het
IVN Helden gevonden ringen opgestuurd naar het
Vogeltrekstation
in Heteren, om zo te
achterhalen welke vogel het betreft,
maar ook waar,
wanneer en door wie
de vogel is geringd. Vaak zijn de
gegevens
die
worden
teruggemeld door het
vogeltrekstation leuk
om te weten. In bovengenoemd geval betrof het een vrouwtjes
groenling. Geringd op 23 januari 1997 in Kinrooi in Belgie. Deze
vogel had dus een leeftijd van 1252 dagen. Zo werd voor jaren terug
een geringde meeuw gevonden die geringd was in Litouwen.

Vogelwerkgroep.
Peter Maessen

KIJK OP. IVN HELDEN

7

WERKGROEP JAARPROGRAMMA IVN HELDEN

We willen dit jaar met een andere opzet starten. De bedoeling is dat
niet weer dezelfde mensen jaar in jaar uit met de organisatie van het
jaarprogramma opgezadeld worden. Niet dat ze dat niet graag
deden. En over de invulling mag echt niet geklaagd worden. Maar
het begon wel een belasting te vormen. Meer mensen die mee
organiseren vormen een groter blijvend draagvlak naar de toekomst.
De werkgroep bestaat uit: Harry Boumans, Math Ghielen, Jos van
Hal, Jan Jacobs en Peter Maessen.
Math en Peter draaien dit jaar gewoon mee,
maar de bedoeling is dat er een aantal andere
mensen hun taak gaan overnemen. Wij zoeken
dan ook nog mensen die willen meehelpen om
gezamenlijk het jaar rond voor een leuk,
aantrekkelijk en interessant programma voor
ons allemaal te zorgen.
We hebben voor de eerste keer vergaderd op 23
oktober.
Het bepalen van de uitgangspunten was eenvoudig, immers
IVN = Vereniging voor natuur en milieueducatie.
Doelgroepen:
Uiteraard onze eigen leden.
Heldense jeugd. (immers jong geleerd, ……)
Iedereen die in de natuur geïnteresseerd is.
De veranderingen zullen niet groot zijn. De organisatie mogelijk
anders. We willen een programma maken, waarin we steeds een
halfjaar vooruit kunnen kijken en waarbij de activiteiten van het
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eerste kwartaal omschreven worden. We zullen proberen voor
iedereen een aantrekkelijk programma te maken. In het programma
kunnen jullie zien dat we gekozen hebben om de vogels in meerdere
facetten te bekijken. Algemene informatie die je over vogels nodig
hebt kun je opdoen op de lezing op dinsdag 6 februari.
Op zondag 4 maart gaan we de vogels in het vogelasiel van dichtbij
bekijken en krijgen we enige praktische informatie over hun
leefwijze. Op zondag 29 april gaan we, gewapend met verrekijkers
en telescoop, in onze eigen bossen de vogels bespieden.
Natuurlijk draait niet alles om vogels.
Over ons eigen Kwistbeekdal in Helden vinden jullie elders in deze
Kijk Op een uitgebreid artikel.
Het Landgut Stemmeshof is volgens de insiders een bezoek meer
dan waard.
Onze dagwandeling is ieder jaar weer een groot succes.
Ik wens jullie allen veel natuurplezier.

Jan Jacobs.

DIALEZING EN WANDELING ROOFVOGELS.

Op dinsdag 6 februari verzorgt Grad Smets een avond over
roofvogels. Middels een boeiend verhaal, dia’s en levensechte
voorbeelden laat hij ons kennismaken met deze koningen van de
lucht. Hij zal ingaan op typische kenmerken, jachtmethodes en
prooien en bovenal op veldkenmerken en herkenningen.
Middels zijn dia’s kunnen we een blik werpen op de machtige
horsten, de kraamkamers van deze bijzondere dieren. De avond
begint om 20.00 uur in het IVN gebouw en wordt gevolgd door een
voorjaarswandeling op zondag 29 april waarin naast de
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voorjaarsbloemen de roofvogels centraal staan. We vertrekken om
8.00 uur vanaf het IVN gebouw. Deze wandeling staat eveneens
o.l.v. Grad Smets.

STICHTING VOGELASIEL SOMEREN e.o.

Zondag 4 maart willen we om 9.00 uur vanaf het IVN gebouw
vertrekken naar het Vogelasiel te Someren. Het vogelasiel te
Someren behandelt zieke en/of gewonde vogels. Wanneer zieke of
gewonde vogels worden gebracht, worden deze eerst geregistreerd,
daarna onderzocht, indien nodig worden medicijnen toegediend en
vervolgens worden ze in een van de "zieken"- kooien geplaatst ter
observatie. Voor vogels met lichtere verwondingen zijn buitenkooien. Verwondingen worden door eigen deskundige medewerkers
behandeld. Professionele medische hulp wordt door de plaatselijke
dierenartsen geboden. Het hoogtepunt en uiteindelijke doel van het
asiel is het moment waarop de vogels de vrijheid terugkrijgen. Ze
zijn er heel trots op te kunnen vertellen dat van alle binnengekomen
vogels tussen de 60 en 65% weer in vrijheid gesteld kan worden.
Het vogelasiel verzorgt voor ons een rondleiding en zal ons het een
en ander van hun activiteiten laten zien.
IVN-ers die in het verleden al een bezoek aan het vogelasiel
brachten zeggen dat een bezoek aan het vogelasiel beslist de moeite
waard is. Voor wie deze dag echt niet kan en toch een keer op
bezoek wil gaan bij het vogelasiel:
Het adres is: Boerenkamplaan 32 Someren
Tel. 0493-493564
Openingstijden dagelijks van 9.00-20.00 uur

Tot zondag 4 maart
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Jan Jacobs

VOGELTREKWANDELING OP 8 OKT 2000

Op 8 oktober l.l. trok een groepje van 10 personen er op uit om de
vogeltrek die reeds in volle gang was te bekijken. Vertrokken werd
om 9.00 uur vanuit het IVN gebouw in Helden-dorp.
Het was bewolkt en winderig, niet echt ideaal voor vogeltrek.
Via de Crayelheide reden we naar de Kockerseweg in de Boekend
waar onze gids dhr. Bert Roelofs ons stond op te wachten. Bert,
fanatiek vogelaar en woonachtig in Boekend, hield een korte
inleiding over het gebied Koelbroek en Crayelheide en de vogeltrek.
De tips die Bert de aanwezigen vooraf gaf om de overtrekkende
vogels te herkennen werden gedurende de wandeling opgevolgd.
Duidelijk zicht- en hoorbaar waren de verschillende vliegbeelden en
geluiden van de verschillende vogelsoorten die we zagen overtrekken.
Wat aan vogeltrek op deze dag
werd waargenomen zijn: vinken,
sijsjes, kneutjes, lijsters, koperwieken, kwikstaarten, spreeuwen,
duiven, ganzen en kieviten. Verder zagen we o.a. een torenvalk,
buizerd, goudhaantjes, heggemus,
sperwer en geelgorzen.
Na ongeveer 2 1/2 uur wandelen
waren we weer terug op ons beginpunt, waar we ondanks het
niet ideale weer toch terug kon-
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den kijken op een geslaagde
vogeltrekwandeling.

Peter Maessen

WANDELING KWISTBEEKDAL

De Kwistbeek begint ergens tussen
Helden en Panningen en stroomt paralel aan de Baarloseweg in Helden
richting Langhout in Maasbree en verder via Baarlo naar de Maas.
Onze wandeling brengt ons naar het Heldense deel. Het gedeelte wat
zich bevindt tussen het buurtschap “Onder” en de Zandberg. Het dal
van de Kwistbeek is in het landschap duidelijk herkenbaar en vormt
een uitgestrekte laagte waardoor het lijkt dat het dorp Helden
komend vanuit Maasbree beduidend hoger lijkt te liggen. Centraal
in dit dal heeft Staatsbosbeheer een kleine 30 ha. grond verworven
waarin zich in de laatste 10 jaar een natuurgebied heeft ontwikkelt.
In dit gebied liggen een zestal vennen. Deze vennen worden gevoed
door kwelwater. Het gebied is erg vogelrijk en het is verbazingwekkend hoe in betrekkelijk korte tijd er zich in dit eertijds
agrarische gebied bijzondere plantensoorten vestigen. Zo ontwikkelt
er zich veenmos en is er zelfs zonnedauw gevonden. Aan de randen
bevinden zich een aantal blauwgrasweilandjes met een typische
plantengroei. Hoewel het gebied qua oppervlakte nog niet erg groot
is heeft het toch de mogelijkheid in zich uit te groeien tot een
belangrijk natuurmonument. In samenwerking met SBB probeert het
IVN Helden een erkenning van de waarde van dit gebied te
bewerkstelligen. In dit kader hebben wij als natuurvereniging een
aantal onderhouds werkzaamheden op ons genomen, waaronder het
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opschonen van de vennen waardoor deze minder snel dicht groeien
en voldoende lichtinval blijven behouden.
Deze werkzaamheden worden momenteel op een aantal zaterdagochtenden uitgevoerd door leden van onze jeugdafdeling, onder
leiding van enkele ervaren begeleiders.
Werkend in dit gebied ervaar je de schoonheid en de rust van dit
bijzondere stukje natuur.
Er is echter nog veel te doen.
Op zondag 1 april (geen aprilmop) trekken we onder deskundige
leiding er op uit en kan een ieder nader kennismaken met dit gebied.
We vertrekken om 9.00 uur vanaf het IVN gebouw.

Math. Ghielen.
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VAN SPOELVOETCOLLYBIA TOT GRASKLEEFSTEELMYCENA.

Zeggen jullie deze namen iets......?
Nou, mij wel. Tenminste na onze
herfstwandeling op 24 september
2000 weet ik in ieder geval dat het
paddestoelen zijn. (of misschien toch
zwammen... of boleten).
Om op zondagmorgen vroeg op te
staan vindt ik best wel eens moeilijk.
Dat ik op de zondagmorgen van 24
september jl. vroeg opgestaan ben,
daar heb ik geen spijt van. Een helder zonnetje heette me welkom
toen ik in mijn auto stapte om samen met nog een aantal andere
natuurliefhebbers naar het Leudal te rijden en daar door Gerard
Dings, onze paddestoelkenner bij uitstek, rondgeleid te worden in
dit schitterende natuurgebied.
De ochtend begon sowieso al goed. Prachtig weer, een stuk of wat
jeugdleden in ons gezelschap en voor de grootste verrassing zorgde
toch een paar speciale gasten. Bert Verstappen (ons erelid) en Gerda
Stoks. Beiden al wat langer minder actief in onze vereniging wilden
hun kennis nog eens graag beschikbaar stellen voor onze
deelnemers.
Het werd een aangename ochtend. Gerard Dings verontschuldigde
zich dat door het wat droge weer er niet zoveel te zien zou zijn. Hoe
een mens zich kan vergissen. Meer dan vijftig soorten lieten zich, al
dan niet solitair dan wel in grote getale, bewonderen.
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Vele keren moest het spiegeltje onder een hoed gestoken worden om
ook de onderkant te kunnen zien. Plaatjes en buisjes te kust en te
keur. Soms alleen staand, soms kleine stillevens vormend in
symbiose met een tak, wat mos of een verweerde boomstronk.
Schitterend gewoon. En dan al die namen. Even een rijtje namen
voor de “opzoekers “ onder jullie:
Eikenbladzwammetje, berijpte russula, rimpelende melkzwam,
helmmycena, roodsteelfluweelboleet, week oorzwammetje, blauwe
kaaszwam, spekzwoerdzwam en tot slot ook nog de
dikrandtonderzwam. En vergeet ook die twee soorten niet in de titel
van dit artikel.
Onze jeugdleden staan met hun ogen toch iets dichter bij de grond.
Ze zien ze schijnbaar eerder. Steeds weer kwamen ze met nieuwe
vondsten. Gerard, Bert en Gerda hadden er hun handen vol aan om
steeds maar weer de juiste naam te vinden. Juist deze kinderen
vonden ook een echt bijzondere soort, de kostgangersboleet. Een
boleet die parasiteert op een aardappelbovist. En wat te zeggen van dat bijzondere
sparrenbos waarvan de bodem bedekt was
met een dik tapijt van mos. En in dit mos
hele velden van paardenhaartaailingen, als
minuscuul kleine en ragfijne parasolletjes
boven het mostapijt uitstekend. Als er elfjes
bestaan dansen ze hier gegarandeerd in het
maanlicht.
Kortom, een zondagochtend om wakker
voor te worden, er bij te zijn en er van te
genieten.
Gerard, Bert, Gerda en ook Peter Wijnhoven bedankt voor jullie uitleg en
enthousiasme.

Math. Ghielen.
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PS. Als je belangstellend bent welke soorten we nog meer hebben
ontdekt is de complete lijst bij mij te verkrijgen.
Wil je nog een goede paddestoelengids, koop dan de gids
“Paddestoelen en schimmels van Europa “
Schrijver: Roger Philips. Uitgever: Spectrum. ISBN 9027477078
WIST U DAT …………….????

Leden van de vogelwerkgroep op een vroege zondagmorgen een
torenvalk hebben gevangen met een schepnet

Wist u dat…………….????
Deze 2 personen hierbij geholpen moesten worden door een voorbijganger
Wist u dat……………????
De gevonden torenvalk (verkeersslachtoffer) om te genezen werd
aangeboden aan een valkenier in Kessel
Wist u dat……………????
Ook dit een van de vele activiteiten van de leden van de Vogelwerkgroep kan zijn.
Wist u dat……………????
De vogelwerkgroep nog mensen kan gebruiken die willen helpen
met lopende projekten
KIJK OP. IVN HELDEN
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Wist u dat………….. ????
Wij uw hulp goed kunnen gebruiken
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GOED OM TE WETEN
 Verwarmen
 De aanschaf van een hoogrendementsketel is financieel
interessant wanneer u meer dan 1500 kubieke meter gas per jaar
verbruikt. De aanschaf van deze duurdere ketel heeft u binnen 4
jaar terugverdiend.
 Heeft u een oudere cv-ketel en bent u nog niet aan een nieuwe
toe, dan kunt u energie besparen door een pompschakelaar aan te
sluiten. Dit bespaart ongeveer 200 kWh per jaar.
 Heeft uw cv-ketel een waakvlam, dan kunt u deze in de zomer
uitzetten. Dit bespaart jaarlijks zo’n 90 m 3 gas.
 Met thermosstatische radiatorknoppen kunt u zorgen voor een
lagere temperatuur in de ruimtes waar u niet aanwezig bent,
zonder dat u de thermostaat lager hoeft te zetten. Eén knop
bespaart ongeveer 15 m 3 gas per jaar.
Warm water
 Jaarlijks heeft een gemiddeld gezin 380 m 3 gas nodig om water
uit de kraan te verwarmen.
 Tijdens het transport van warm water door het huis gaat energie
verloren. Het is daarom aan te bevelen om de
warmwaterleidingen zo kort mogelijk te houden en de leidingen
voor warm water goed te isoleren.
 U kunt energie besparen door een keukenboiler niet altijd aan te
hebben staan, maar deze naar behoefte aan en uit te zetten. Met
KIJK OP. IVN HELDEN
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een schakelklok of timer is dat automatisch te regelen. Tijdens
vakanties kunt u uw keukenboiler uitzetten.
Water besparen
 Als u warm water bespaart, bespaart u water én energie.
 Een bad kost meer water dan een douche. Een douchebeurt kost
gemiddeld 58 liter, een bad 107 liter.
 Als een kraan 10 druppels per minuut
lekt, is dat 1100 liter water per jaar.
Het is dus verstandig lekkende
kranen snel te repareren.
Verlichting
 Gemiddeld heeft een huishouden 31 lampen
 Voor dezelfde lichtintensiteit verbruikt een
spaarlamp ongeveer 80 % minder energie dan
een gloeilamp. Lampen die meer dan twee tot
drie uren per dag branden, kunt u het beste
vervangen door spaarlampen.
 Een dimmer werkt niet zo energiebesparend als vaak wordt
gedacht. Wanneer 50 % van het licht wordt gedimd, is er nog
steeds een elektriciteitsverbruik van 75 %.

Milieu Centraal en Nibud
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RONDJE BLIK

Blik in de vuilnisbak
Wat gebeurt er met het blikje dat u in de vuilnisbak gooit?
In onze maatschappij worden talloze producten verpakt in blik.
Soep, frisdrank en groente zijn alledaagse voorbeelden. Het lijkt
misschien logisch om lege blikjes, zoals vele andere gebruiksvoorwerpen, te scheiden van uw afval. Begrijpelijk, maar helemaal
niet nodig!
Magneten doen het werk
De afvalinstallaties in Nederland doen het werk voor u. Zij scheiden
het blik van het andere huishoudelijke afval! Hoe? Heel eenvoudig:
met magneten. Zo’n 90% van al het blik is namelijk van staal en dus
magnetisch. Het scheiden gebeurt vóór of ná het verbranden. Bij
‘voorscheiden’ worden de blikjes direct uit het huishoudelijk afval
getrokken. Bij ‘nascheiding’ wordt het afval eerst verbrand, waarna
de blikjes uit de verbrandingsresten worden gescheiden. De resterende 10% is van aluminium. Ook aluminium wordt in toenemende
mate bij de afvalinstallatie uit het afval teruggewonnen. Omdat in
bijna heel Nederland het afval niet meer gestort mag worden, haalt
men vrijwel alle blikjes op deze wijze uit het afval.
Soepblik wordt fiets
Van het teruggewonnen blik wordt weer nieuw staal
gemaakt. Het soepblik van vandaag kan dus morgen
onderdeel zijn van een fiets of een trein. Ook van het
teruggewonnen aluminium worden weer nieuwe
producten gemaakt zoals een motorblok. Zo’n 80% van al het
materiaal wordt op deze manier gerecycled. Zo besparen we
grondstoffen en energie.
Aan blikrecycling doen we allemaal.
Stichting Kringloop Blik
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BEZOEK EENS ONZE WEBSITE

Het IVN Helden heeft sinds enige tijd een eigen website. Hier kunt
u veel wetenswaardigheden over onze vereniging lezen zoals:
jaarprogramma, contributie, de verschillende werkgroepen, bestuur
en de laatste nieuwtjes. Ook vindt u informatie over de natuurgebieden in en rondom onze gemeente en nog veel meer.
Leest u zelf, een bezoekje aan onze website is de moeite waard.

http/www.ivnhelden.myweb.nl
Als nieuwe leden kunnen we verwelkomen:

De heer en mevrouw Leuven uit Helden
De heer en mevrouw Kennis uit Helden
De heer J. Jacobs uit Helden

Schrijvers die aan deze Kijk Op meewerkten:
Jan van Enckevort
Math Ghielen
Peter Maessen
Jan Jacobs
S. Venstra

De volgende Kijk Op verschijnt 1 april 2001
Kopij hiervoor kunt u op diskette en/of papier vóór 1 maart inleveren
bij Sytske Venstra.
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ACTIVITEITEN
April-mei-juni 2001
Datum

Activiteiten

Blz:

Di 24 april

Jaarvergadering
20.00 uur in het IVN gebouw

3 – 16

Zo 29 april

Voorjaarswandeling roofvogels.
Gids Grad Smets
Vertrek 8.00 vanaf het IVN gebouw

19

Zo 20 mei

Natuurbeschermingslandgut Stemmeshof
Gids Harry Boumans
Vertrek 9.00 uur vanaf het IVN gebouw

17

Za 9 juni

Dagwandeling
18 – 19
Gidsen Harry Boumans en Math Ghielen
Vertrek 7.30 uur vanaf het Raadhuisplein te
Panningen

Zo 24 juni

Fietstocht
Vertrek 13.00 uur vanaf het IVN gebouw

Het IVN gebouw kunt u vinden op
Kloosterstraat 14
Helden
Inlichtingen over dit programma kunt u verkrijgen bij:
Peter Maessen
Tel: 077-4653761
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VOORWOORD

Lente 2001
Het warme zonnetje nodigt plant, dier en mens uit te genieten van de
uitgestraalde energie. Energie die voor iedereen en alles steeds weer
over moedertje aarde uitgestrooid wordt.
De grauwe wintersluier verdwijnt. Warmte en licht nodigen plant,
dier en mens uit heel veel voor elkaar te beteken. Nieuw leven, groei
en bloei doen velen elk jaar weer versteld staan van al het moois in
onze omgeving.
Waardering alom.
Dank je wel zon
Onuitputtelijke bron…

De redactie
Jan van Enckevort

Kijk Op
Jaargang 19 nr. 3
April-mei-juni 2001
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
In dit nummer van ons verenigingsblad “KIJK OP” vinden jullie een
uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Deze vergadering is er niet alleen omdat de statuten dit nu eenmaal
voorschrijven.
Het is jaarlijks een moment waarop we de status quo van onze
vereniging moeten vaststellen. Hoe staan we ervoor en vooral wat is
de toekomst. Gelukkig mogen we stellen dat het met onze
vereniging relatief nog niet zo slecht
gaat. Ons jaarprogramma trekt steeds
meer belangstellenden en onze werkgroepen draaien
“hartstikke” goed.
Nog fijner is dat we ook bij een aantal
werkgroepen versterking hebben gekregen met mankracht en nieuwe
ideeën. Toch blijft het een taak van het
bestuur en iedereen die het IVN
Helden een warm hart toedraagt te blijven zoeken naar mensen die
mee willen helpen aan meer taakverdeling, verbreding van onze
doelstellingen en vernieuwingen.
In deze Algemene Ledenvergadering komt een belangrijk onderdeel
aan de orde m.b.t. de huisvesting van onze vereniging en de
deelname aan de Stichting Streekcentrum Helden i.o.
Deze en andere agendapunten zijn belangrijk genoeg om samen over
te discussieren en besluiten in te nemen.
Graag nodig ik jullie dan ook uit onze Algemene Ledenvergadering
te bezoeken en mee te praten over de toekomst van ons aller IVN.

Math. Ghielen
Voorzitter.
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING IVN

Graag wil ik jullie hierbij uitnodigen voor de Algemene
Ledenvergadering van onze vereniging op dinsdag 24 april 2001.
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw.
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Opening door de voorzitter.
Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 25-04-2000.
Vaststellen jaarverslag 2000.
Vaststellen verslag commissie van onderzoek.
Vaststellen financieel jaarverslag 2000.
Vaststellen begroting 2001.
Verkiezing en benoeming commissie van onderzoek.
Vaststelling contributie.
Verkiezing en benoeming bestuursleden.
Statutair aftredend zijn; Peter Maessen en Sytske Venstra.
Zij stellen zich beiden herkiesbaar.
Eenieder die zich als kandidaat-bestuurslid beschikbaar wil
stellen kan dit tot aan de vergadering aan de secretaris kenbaar
maken.
Plannen 2001/2002.
Ontwikkelingen betreffende IVN-huisvesting en streekcentrum
Helden.
Rondvraag.
Sluiting.

Hopende velen op deze avond te mogen verwelkomen.

De voorzitter
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Verslag Algemene Ledenvergadering IVN Helden
d.d. 25 april 2000
Aanwezig ; 14 personen
Afmeldingen ; 4 personen
Opening
Om 20.10 uur opent de voorzitter de vergadering en worden de
aanwezigen van harte welkom geheten. Een korte evaluatie van het
jaar 1999 volgt hierna. Hieronder enkele activiteiten;











Succesvolle afronding vogelcursus door Vogelwerkgroep.
Herstructurering Vogelwerkgroep doorgevoerd.
Geslaagd weidevogelbeschermingsproject.
Geslaagde paddenoverzetaktie door Jeugdwerkgroep.
Afgevaardigd en betrokken bij het Intergemeentelijk Landschapsbeleidsplan.
Aanschaf leskisten t.b.v. jeugdwerkgroep, bekostigd uit
ontvangen subsidieopbrengt.
Weidevogelbeschermingsproject.
Gelijkblijvend ledental.
Een geslaagd jaarprogramma en flink aan de weg timmerende
werkgroepen.
Advisering aanleg fietspad door Heldense Bossen.

M.b.t. dit laatste punt schetst de voorzitter de advisering en de
gevolgde procedure.
Het IVN is uitgenodigd samen met nog een aantal andere Heldense
natuur en milieuverenigingen zitting te nemen in een werkgroep met
als doel een advies te geven over de mogelijkheid, wenselijkheid en
uitvoering van een recreatief fietspad door de Heldense Bossen. Dit
fietspad moet een onderdeel worden van het recreatieve fietspadenknooppunten project. Dit fietspad is gepland over bestaande zand-
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paden en loopt op Heldens gebied door de bossen paralel aan de
gemeentegrens tussen Helden en Kessel. Het sluit aan op het
schelpenpad achter camping Heldense Bossen en loopt over de
Kesselseweg, ter hoogte van het voormalige woonwagenkamp,
langs het Kesseleikerbroek voorlopig tot aan de Lanterdweg/Bovensbos. Dit trace is door het IVN bekeken en naar onze
mening levert dit gedeelte geen aanneembare schade aan natuur en
milieu op. Het gaat niet over of direct langs kwetsbare stuifzandgebieden en volgt een reeds bestaand zandpad. Daarnaast huldigen we de mening dat natuur ook bereikbaar moet zijn. Ook voor
fietsers en/of rolstoelers. M.b.t. de verhardingsvraag van dit pad
hebben we navraag gedaan over de milieubelasting van de mogelijke verhardingsvarianten. Mogelijkheden zijn grindverharding,
schelpenverharding, klinkerverharding en asfaltverharding. Gezien
het dubbele gebruik van dit pad door zowel fietsers als bosbouwverkeer, gebruiksgemak en onderhoudskosten is geadviseerd een
asfaltverharding toe te passen. Uit navraag bleek dat de milieubelasting van het huidige asfalt aanzienlijk minder is als vroeger.
Tot voor tien jaar terug was teer het bindmiddel bij asfalt waarvan
zand en grind de overige bestanddelen zijn. Nu zijn bitumen het
bindmiddel. Deze bitumen zijn weliswaar ook niet volledig milieuvriendelijk. Aangezien dat in Nederland honderden kilometer geasalteerd recreatief fietspaden liggen door natuurgebieden zoals o.a.
het Nationaal Park Hoge Veluwe, door de Dwingelose heide, vele
fietspaden in Drenthe en Noord-Brabant heeft het IVN Helden voor
dit traject geadviseerd asfalt als verharding toe te passen. De
vergadering kan deels met dit gevolgde advies leven en deels stelt
het er toch vragen bij. Met name de milieubelasting van asfalt is niet
duidelijk genoeg. Het bestuur zegt toe nadere gegevens over de
milieubelasting van asfalt in te winnen. Mocht blijken dat deze
gegevens wijzen op een te grote belasting van asfalt in de natuur dan
zullen zij dit advies intrekken.
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Intussen is gebleken dat het fietspad door milieubezwaren door de
Provincie niet in asfalt uitgevoerd zal gaan worden maar in een
speciale grindmengselverharding. Helaas is door ambtenaren het
standpunt m.b.t. asfalt in de natuur verkeert uitgelegd.
Kiezen voor asfalt heeft alleen betrekking op het betreffende
traject en kan niet uitgelegd worden dat het IVN Helden in alle
gevallen en overal voor aanleg van fietspaden en asfaltverharding is.
Dit standpunt is aan de betreffende ambtenaren medegedeeld en zal
als zodanig niet meer als een argument gebruikt worden.
Voorgesteld wordt door de vergadering bij dit soort vragen en
adviseringen een klankbord groep in het leven te roepen die het het
bestuur makkelijker moeten maken een advies af te geven. Het
bestuur zal dit advies nader uitwerken.
Tot slot dankt de voorzitter alle leden die betrokken waren bij de
uitvoering van alle activiteiten en het behalen van alle goede
resultaten.
Vaststellen notule jaarvergadering d.d. 20-4-1999.
De Vergadering keurt het verslag goed, met dank aan de secretaris.
Vaststellen jaarverslag 1999.
Het jaarverslag wordt zonder op-of aanmerkingen zowel tekstueel
als inhoudelijk goedgekeurd.
Vaststellen verslag Commissie van Onderzoek.
Dhr. J. van Hal leest het verslag voor, samengesteld door de Cie van
Onderzoek. De commissie heeft het financiele beleid en boekhouding onderzocht en geeft het advies aan de Vergadering dit verslag
goed te keuren. Dank aan de Commissieleden.
Vaststellen Financieel Jaarverslag.
De vergadering geeft haar goedkeuring aan het Financieel verslag.
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De ontvangen subsidie van het Weidevogelbeschermingsproject en
de vergoeding voor de werkzaamheden rondom de vloeivijvers van
de W.M.L. ( Waterleidingmaatschappij Limburg ) en de resultaten
van de Groene Winkel hebben bijgedragen aan een gezonde
financiele situatie van onze vereniging. Er zijn bedragen gereserveeerd voor o.a voortgang van weidevogelbeschermingstrajecten en
de viering van het zilveren jubileum in 2003. Dhr. Aarts vraagt of
IVN- materialen verzekerd zijn als deze door leden worden geleend.
Deze vraag kan niet meteen beantwoord worden. De penningmeester zal navraag doen. Onze eigen WA verzekering is opgezegd.
Alle leden zijn WA verzekerd via het Landelijk IVN.
Vaststellen begroting 2000.
Dhr. B. Aerts vraagt of het begrote bedrag ad. Fl. 3500,00 voor het
weidevogelbeschermingsproject terecht is. De voorzitter legt uit dat
bedragen in een begroting altijd bedragen bij benadering zijn. Het is
goed voor dergelijke projecten een bedrag te begroten. Anders
ontstaan er scheve verhoudingen in het vermogen van de vereniging.
Tegenover deze uitgaven voor het weidevogelproject staan
vooralsnog te ontvangen subsidiebedragen vanuit de provincie.
Voor het 4e achtereenvolgende jaar is voor het weidevogelbeschermingsproject subsidie aangevraagd. De vergadering geeft haar
goedkeuring aan de begroting 2000.
Verkiezing en benoeming Commissie van Onderzoek.
Dhr. Van Hal is statutair aftredend en wordt hartelijk bedankt voor
zijn bewezen diensten. Dhr. Jan Knapen blijft nog 1 jaar in deze
commissie. Mevr. Toos Koopmans stelt zich kandidaat. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Vaststelling contributie.
Het bestuur stelt voor, gezien de financiele situatie van de
vereniging, de contributie te handhaven en niet te verhogen.
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De vergadering gaat hier mee akkoord.
Verkiezing en benoeming bestuursleden.
Peter Wijkhoven en Math. Ghielen zijn statutair aftredend en stellen
zich beiden herkiesbaar. De voorzitter wijst op de wenselijkheid
“vers” bloed in het bestuur te brengen. Uitbreiding van het bestuur
kan ook een nieuwe taakverdeling mogelijk maken waardoor niet
alle taken door dezelfde mensen gedaan moet worden. Het bestuur
heeft middels de Vrijwilligersbank van Vorkmeer aangegeven plaats
te hebben voor nieuwe actieve vrijwilligers. Dhr. van Hal doet de
suggestie het BBC te benaderen. Afgestudeerde biologen zouden
misschien een rol binnen het IVN kunnen vervullen. Het bestuur zal
deze tip natrekken. De vergadering gaat akkoord met de herverkiezing van beide kandidaten.
Verkiezing voorzitter.
Aangezien er geen andere kandidaten zijn voor het voorzitterschap
stelt de scheidende voorzitter zich opnieuw herkiesbaar.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
Plannen 2000/2001
 Voortzetting lopende- en uitbreiding nieuwe activiteiten.
 Proberen nieuwe activiteiten projectmatig op te zetten en actieve
leden per project in te zetten.
 Gedachtenvorming en visie toekomst van de vereniging en
aanpassing organisatiestructuur.
 Opzetten natuurcursus voor Vrouwengilde Helden.
 Voorbereiding en start vogelcursus.
 Verdere participatie in gemeentelijke en regionale belangengroepen.
 Oprichten klankbordgroep binnen IVN om specifieke vragen
beter te kunnen beantwoorden.
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Rondvraag.
Geen vragen.
Sluiting.
Om 21.55 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt de
aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en stelt voor deze
avond onder het genot van een drankje nog even voort te zetten.

Peter Maessen,
Secretaris.
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JAARVERSLAG IVN HELDEN 2000

Terugkijkend op het millenniumjaar 2000 (tevens het 22e
verenigingsjaar) kunnen we vaststellen dat afgelopen jaar voor onze
vereniging een goed jaar is geweest. Ondanks dat vele activiteiten,
die elk jaar weer door het IVN worden georganiseerd, vaak iets op
elkaar lijken is de doelstelling van onze vereniging, zijnde educatie
en bewustmaking van natuur en milieu, weer is gehaald. Vele
natuurliefhebbers hebben weer kunnen genieten van het moois wat
onze wereldbol te bieden heeft. Natuurlijk heeft niet iedereen
dezelfde interesses, maar toch is weer geprobeerd een zo breed
mogelijk programma aan te bieden met daar in voor elk wat wils.
Een stijgend aantal deelnemers aan deze activiteiten geeft aan dat er
bij de inwoners van de Gemeente Helden en daarbuiten, wel
degelijk belangstelling voor de natuur aanwezig is. Ook merken wij
dat het IVN Helden steeds meer bekendheid krijgt bij verschillende
(overheids)instanties. Zo zijn de contacten met andere IVN afdelingen, Gemeente Helden, Provincie, het IKL, de Milieucoöperatie,
Camping Heldense Bossen, Campingclub Nederland enz. dit jaar
weer op verschillende manieren verstevigd en uitgebreid. Contacten
waar de natuur en wij als vereniging op korte of lange termijn profijt
van kunnen hebben. Niet alleen profijt hebben of krijgen is in dit
geval belangrijk, maar ook het samenwerken met en communiceren
met andere verenigingen of instanties zorgt voor een bredere
erkenning van het IVN als actieve vereniging. Wij hopen dan ook
dat door de PR die onze vereniging doet, en uiteraard de IVNwebside die wij als afdeling sinds kort in gebruik hebben genomen,
een positieve bijdrage zal leveren aan de bekendheid van IVN
Helden. Het IVN Helden en de EHBO vereniging die nog gevestigd
zijn in een prachtig gebouw aan de rand van de Heldense Bossen
werd medewerking gevraagd het gebouw vrij te maken om hierin
Kinder- en Jeugdopvang mogelijk te maken. Wij en ook de EHBO
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Helden zullen als alles doorgaat moeten verkassen. Beide
verenigingen zullen, al dan niet tijdelijk, andere huisvesting
aangeboden krijgen. Bij het afsluiten van het jaar 2000 was hierover
nog geen duidelijkheid. Op termijn wordt gedacht aan huisvesting
van het IVN en heemkundevereniging De Moennik, in een te
verbouwen pand in Helden. Tevens werd onze vereniging gevraagd
zitting te nemen in een voorbereidingscommissie voor de oprichting
van een cultuur en natuurhistorisch streekcentrum. Meer hierover
zal worden bekend gemaakt tijdens de ledenvergadering.
In het kort enkele gegevens van het afgelopen jaar om een idee te
geven wat er in zo’n verenigingsjaar van het IVN allemaal gebeurt.
Dingen die misschien niet bij alle leden bekend zijn.
Het bestuur:
Het aantal bestuursleden (5) werd met een aspirant lid uitgebreid.
Het ledenaantal:
Het aantal leden , 110 senioren en 60 jeugdleden. Dit aantal bleef
ongeveer gelijk met 1999.
De activiteiten:
Het aantal activiteiten, gemiddeld 1 per maand (buiten de
activiteiten van de diverse werkgroepen), bleef ook het afgelopen
jaar gelijk. Het aantal deelnemers aan deze activiteiten nam met
ongeveer 10% toe.
De werkgroepen:
De jeugdwerkgroep:
Een actieve groep junioren met actieve kaderleden die zich bezig
houdt met allerlei vormen van natuurbelevenissen. Elke bijeenkomst
weer nieuwe activiteiten waaraan door de jeugdleden, kaderleden,
maar ook door diverse ouders wordt deelgenomen. Met name de
samenwerking met de beheersactiviteiten van de werkgroep
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landschapsbeheer, die in het natuurgebied in wording “Het
Kwistbeekdal” actief is, wil ik bij deze even extra vermelden.
Een mooi gezicht te zien hoe enthousiast men bezig is met de
diverse activiteiten.
De jeugd heeft zeker bij het IVN toekomst. Ga zo door!!!!
De Vogelwerkgroep:
15 leden die elk op hun eigen manier, maar ook samen als
werkgroep, actief zijn met de lopende projecten zoals
weidevogelbescherming, kerk- bos- en steenuilenprojecten enz.. De
in aantal toenemende “tussendoorse” wandelingen met diverse
thema’s werden niet bekend gemaakt aan het grote publiek. Met
ingang van het komende jaar zal dat wel gebeuren, zodat ook nietvogelwerkgroepleden aan deze wandelingen kunnen deelnemen en
kunnen proeven van de sfeer binnen deze werkgroep.
De Kijk op:
Ons verenigingsblad “KIJK OP” is niet meer weg te denken binnen
ons IVN. Inmiddels is alweer de 19e jaargang in gegaan. Momenteel
zijn nog enkele redactieleden actief die destijds aan de wieg van ons
verenigingsblad stonden. Hulde aan deze mensen. De Kijk op zorgt
voor de binding van de leden met het IVN en de bekendmaking van
de diverse activiteiten, het IVN-nieuws en alles wat er door de leden
bekendgemaakt kan worden. De redactie-werkgroep kan wel wat
uitbreiding aan man/vrouwkracht gebruiken. Ook zullen helaas de
kosten voor de Kijk op het komende jaar gaan toenemen. Onze dank
aan de persoon die jarenlang heeft gezorgd voor het gratis kopiëren
van de Kijk op. Voelt u zich geroepen deze werkgroep te versterken
(slechts enkele uren per kwartaal), neem dan contact op met de
contactpersoon zoals die vermeld staat op de laatste bladzijde van
deze Kijk op.
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De Groene Winkel:
Ook de Groene Winkel, onder leiding van Jo Lormans, zorgt voor
de bekendheid van het IVN in Helden en ver daarbuiten. Niet alleen
de bekendheid maar ook het educatieve aspect van het IVN wordt
door de Groene Winkel geweldig uitgedragen. En natuurlijk zijn het
de inkomsten van de Groene Winkel die een positieve bijdrage
leveren aan de financiële situatie van onze vereniging. Dit jaar zelfs
met een recordomzet en dito winst. Jo en jouw vaste begeleiders,
van harte bedankt. Op de komende ledenvergadering zullen we even
stilstaan met de behaalde resultaten!! in het afgelopen jaar.
Werkgroep Landschapsbehoud- en beheer:
Een vers opgerichte werkgroep, voortgekomen uit allerlei
beheerswerkzaamheden in de Heldense Bossen en het Kwistbeekdal, steken de handen uit de mouwen t.b.v. natuurbehoud en
onderhoud. Bindmiddel hierbij is dat de werkzaamheden samen met
diverse jeugdleden en diverse ouders worden uitgevoerd. Belangrijke projecten hierbij zijn het Kwistbeekdal en de afwikkeling
en herinrichting van de vloeivijvers van de waterleiding in de
Heldense Bossen. In 2000 werden allerlei soorten amfibieën en reptielen opgevangen en elders uitgezet. In het Kwistbeekdal zijn
intussen 3 van de 6 poelen vrijgemaakt van houtopslag en is het hele
gebied op kaart gebracht. Laatstgenoemde werkzaamheden hebben
als doel het Kwistbeekdal te onderhouden, de status van natuurgebied te verwerven en op termijn uit te breiden tot een lint van
aangesloten natuurgebieden langs de Kwistbeek tussen Panningen
en de visvijvers bij de Middenpeelweg. E.e.a. gebeurd in nauwe
samenwerking met Provincie, Staatsbosbeheer, Gemeente, Waterschap en gebruikers.
Werkgroep jaarprogramma:
Ook deze werkgroep is nog kersvers en kon gelijk aan de slag met
het samenstellen van het jaarprogramma 2001. Binnen deze werk-
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groep werd besloten geen jaarprogramma maar een halfjaarprogramma samen te stellen. Deze beslissing werd genomen om beter te
kunnen reageren op de ontwikkelingen gedurende het komende jaar.
De commissie van onderzoek:
Deze commissie, bestaande uit 2 personen, controleerde afgelopen
jaar in samenwerking met de penningmeester de financiële stukken.
Het rapport hiervan zal tijdens de komende ledenvergadering worden voorgelezen.
Afvaardigingen in commissies;
Het IVN was in 2000 vertegenwoordigd in onderstaande
Gemeentelijke commissies;
 Voorbereidingscommissie Landschapsbeleidsplan.
 De HART-groep ( Helden Actief in Recreatie en Toerisme )
 De werkgroep streekcentrum Helden.
 De commissie beheersconvenant bosgebied Haambergweg.
Zoals jullie hierboven kunnen zien zijn diverse leden van het IVN
Helden op allerlei manieren actief binnen onze vereniging. Veel
maar helaas nog niet genoeg. Diverse werkzaamheden en projecten
die het afgelopen jaar niet konden worden beetgepakt zijn helaas
blijven liggen. Elk jaar weer proberen wij als Bestuur meer mensen
binnen onze vereniging actief te krijgen. Wij, als Bestuur, doen bij
deze weer een oproep aan alle leden: Kom en help ons en de natuur.
Schroom niet en meld u vrijblijvend aan en/of informeer voor meer
informatie bij een van de bestuursleden.
Als slot willen wij als Bestuur iedereen die zich het afgelopen jaar
heeft ingezet voor “ons IVN” bedanken voor de hulp. Samen met u
maken wij en u van onze vereniging een nog actievere club die zich
inzet voor het behoud van de natuur. Bedankt, wij hopen ook dit jaar
weer op jullie te kunnen rekenen!!!!!!!!!
Peter Maessen (Secretaris)
Math. Ghielen.(Voorzitter)
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Hier komt de jaarrekening
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WANDELING NAAR WITTSEE-STEMMESHOF
Zondag 20-5-01.
Langs de Nederlandse-Duitse grens is het 725 km2 grote natuurpark
Maas-Swalm-Nette gelegen. Landschappelijk is het een waardevol,
attractief geaccidenteerd gebied. Meren, riviertjes, moeras, bos en
hei, kleinschalige landschapjes geven de kenmerken aan. Het
beginpunt van onze wandeling is de Leuther muhle in Leuth. Deze
watermolen staat centraal in het merengebied met o.a. de Wittsee,
Poelvenn, Glabbacher Bruch, Hinsbecker See en de Quelle See. De
meeste van deze ‘Seeen’ zijn ontstaan door turfafgraving in de 17e
en de 18e eeuw. De verlanding heeft zorg
gedragen voor vegetatierijke biotopen. Het
is ook een vogelrijk gebied. We wandelen
langs de Nette om de Wittsee heen naar
‘Stemmeshof’, een natuurbeschermingslandgoed. Een excursie in de wandeling. Op
een kleine oppervlakte wordt op een
natuurgetrouwe manier het gebruik van land
en tuin getoond. Zo zijn er een kruidentuin,
vijvers, een boerentuin en onderdakvormen voor verschillende
diersoorten. Men kan informatie verkrijgen over allerlei ecologische
thema’s. De tuinen staan in mei schitterend te pronken met hun
kleurenpracht. U ziet geen grootschalig spektakel, maar een eenvoudig, natuurgetrouw voorbeeld van natuur, stilte en schoonheid,
dat het resultaat is van een liefdevolle omgang met de natuur.
Mogelijk kunnen wij hier nog een gids verkrijgen.
De wandeling/excursie is echt de moeite waard. U bent van harte
uitgenodig.
Harry Boumans
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DAGWANDELING 9 juni 2001
In 21 opeenvolgende jaren organiseerde het IVN Helden dagtochten.
Deze varieerden van excursies tot wandelingen, of combinaties
daarvan. Tijdens de wandelingen lagen het schitterende natuurschoon en de steeds weer wisselende landschappen met riviertjes en
dorpjes aan onze voeten te pronken. Samen zwierven we door
uitgestrekte bossen, dwaalden we lekker op heuvelruggen, picknickten we langs een kronkelende beek en genoten na op een
terrasje. Het was een zeer plezierige manier om onbekende of
minder bekende streken te leren ontdekken. De ingrediënten waren
dezelfde, maar de smaak van iedere dagtocht was anders. Dit jaar
kozen we voor een menu variant: de Eifel. Nideggen, een fraai
burchtstadje in de Nord-Eifel, wordt de centrale plaats van de
dagwandeling 2001. We volgen het Voetspoor 146 van de
Natuurgids.
Zaken, die u dient te weten:
 De lengte van deze tocht is 16
km. We wandelen over goed
begaanbare paden en grindweggetjes. Enkele steile klimmetjes maken de wandeling
redelijk pittig. Dus: er ligt een
uitdaging op ons te wachten.
Trek stevige schoenen aan.
 De wandeling is interessant vanwege fraaie uitzichten op het
Ruhrdal, een conglomeraat rotsen en het vestingstadje Nideggen.
 We wandelen in het buitenland: denk dus aan een
identiteitsbewijs en aan Duitse Marken (als u een consumptie
zou willen gebruiken).
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Bijzonderheden:



Datum:
Vertrek:



Kosten:



Aanmelden:

zaterdag 9 juni 2001
Raadhuisplein Panningen om 7.30 uur.
(verzamelen om 07.15).
f 25,- voor leden en familie, f 30,- voor niet.
leden. Deze buskosten graag vóóraf te voldoen
vóór 15 mei 2001 bij Harry Boumans,
tel: 077-3073228

We rekenen weer op een grote deelname. Alvast veel voorplezier
gewenst.

Math Ghielen
Harry Boumans

VOORJAARSWANDELING ROOFVOGELS

Op zondag 29 april is in vervolg op de dialezing roofvogels van
dinsdag 6 februari j.l. een voorjaarswandeling met als thema
Roofvogels. Grad Smets neemt ons mee het veld in en laat ons
kennis maken met deze koningen van de lucht. Aan de hand van
silhouetten, geluiden en biotopen laat hij ons deze vogels leren
herkennen en waarderen.
Een boeiende ochtend, een “must” voor iedere vogelaar.
LET WEL We vertrekken om 8.00 u. vanaf het IVN-gebouw
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NOG EVEN TERUGBLIKKEN ..............

Nieuwjaarstreffen op Woensdag 10 januari 2001
Druk, sfeervol, lekker en vooral gezellig was dit jaar de
nieuwjaarsborrel weer.
Er zit duidelijk een groei in het aantal leden dat deze
avond niet wil missen. Voor twee jaar terug 9 leden,
vorig jaar 14 leden en dit jaar 19 leden kwamen de
beste wensen wensen en die van anderen in ontvangst
nemen. Ontspannen en ongedwongen keuvelden, lachten, namen een drankje of aten een hapje, leden van alle werkgroepen op deze gezellige avond. Een goed begin van weer een
nieuw IVN-jaar.

Dialezing roofvogels op Dinsdag 6 februari.
Ruim 30 bezoekers telde deze avond over roofvogels. Ons lokaal zat
tjokvol. Grad Smets had er iets moois van gemaakt. Met kennis van
zaken, aangevuld met dia’s, grafieken met voorkomen van de 6
soorten die in de gemeente Helden gezien zijn, waarvan levensechte
(opgezette) exemplaren, anekdotes en een gloedvol verhaal wist
Grad zijn toehoorders van de eerste tot de laatste minuut te boeien.
Een geweldige avond. Diegenen die er niet waren hebben duidelijk
iets gemist. De buizerd is hier het talrijkst n.l. 19 exemplaren,
gevolgd door 16 torenvalken, 10 sperwers, 5 haviken, 1 boomvalk
en 1 wespendief.
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Zondag 4 maart.
Bezoek vogelasiel en natuurboerderij Someren.
Het leek wel de sledetocht naar Omsk. Zo heiig en wit besneeuwd
was onze omgeving en de tocht naar Someren.
Hier aangekomen troffen we een sfeervolle Brabantse boerderij
omgeven met allerlei natuurelementen. Revaliderende eenden,
kippen ganzen rondom een vijver. Zich bekomende buizerden, een
slechtvalk, een boomvalk en een torenvalk, een oehoe en een
sneeuwuil, een rans- en een kerkuil en naar later bleek ook nog wat
stomme uilen. Een brandschoon opvancentrum voor vogels, mooie
en zuivere opvanghokken. Een fokafdeling voor muizen en ratten.
(Schattig om te zien doch
helaas bedoeld als
aas voor de roofvogels)
Een wormen kwekerij en heel wat
volières voor allerlei klein gevogelte. Het geheel ingebed in een
omgeving met allerlei vreemde planten, nestkasten te kust en te keur
en te veel om op te noemen.
Na een welkomstwoord werden we uitgenodigd op een formulier de
namen van een twintigtal roofvogels in te vullen. Deze vogels
bevonden zich in genummerde hokken. Er werd heel wat scheel
gekeken en gespiekt door onze vogelaars. Uiteindelijk
won Josefien Jacobs met 15 goede antwoorden de eerste
prijs en werden drie jeugdleden resp. tweede, derde en
vierde.
Hierna volgde een mooie videopresentatie over het werk
van dit vogelasiel en vertelde onze gids, met een rasecht Brabants
dialect zijn beweegredenen dit werk te (blijven) doen.
De ochtend werd afgesloten met een rondleiding over het hele
terrein. Deze ochtend telde 25 deelnemers. Het vogelasiel kan ook
individueel bezocht worden. De toegang is gratis.
Math. Ghielen.
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JEUGD IVN

Hallo jongens en meisjes.
Het zonnetje wordt sterker en sterker. Elke dag is het langer licht.
De lente komt er aan. In december liepen we met zaklampen door
het bos. Nu, in april, is het al tot 20.00 uur licht. Lekker weer om
buiten te spelen. Ook de planten en dieren laten horen en zien dat de
winter voorbij is. De vogels fluiten en bouwen nesten. Heb je je
nestkastje al op gehangen? Ja? Dan heb je denk ik ook al vogeltjes
in de buurt van dat huisje gezien. Hou je ook een beetje bij wat er
allemaal gebeurt? De bijeenkomsten van januari (nestkastjes
maken), februari (sporen in de natuur) en maart (amfibieën) waren
gezellig en goed geslaagd. In de volgende maanden gaan we weer
lekker naar buiten.
En 19 mei? Met z’n allen in de bus naar Zuid-Limburg. Daar gaan
we wandelen in een ander landschap. Je geeft je toch ook op!

Tot ziens, Jan
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DOOD EN LEVEN

Dood:
Een mevrouw uit Helden attendeerde op 6 februari 2001 het IVN op
haar vondst van een dode das. Zij had het dier in de avond
aangetroffen langs de weg tussen Helden en Roggel, even buiten de
daar aangelegde afgerasterde zone. De verwondingen, o.a. een snee
in de rug, deden vermoeden dat het om een verkeersslachtoffer ging.
Het dier had ook enige, lichte krabwondjes in de hals. Die kunnen
duiden op vechtsporen: onderlinge gevechten komen in de paartijd
regulier voor. Het was een mooi, jong volwassen vrouwelijk
exemplaar. De das zal als eerbetoon worden geprepareerd. De
vereniging Das en Boom is op de hoogte gesteld.
Leven:
Onverwacht in onze regio zijn de integrerende ontmoetingen met de
zilverreiger. Deze vogel, de laatste jaren groeiend in aantal in de
zomer in Nederland, houdt zich op rond ondiepe meren, vennen en
riviermondingen. Vogelwerkgroepleden mochten bij de Banen in
Nederweert eerder enkele exemplaren waarnemen, maar tijdens de
vogelexcursie van 24 februari 2001 waren het er zelfs 6! Een
beginnende kolonie? Nog korter bij huis, namelijk in de Kwakvors,
konden 2 IVN-ers op 28 februari 2001 de schoonheid van 1
zilverreiger bewonderen.
Een nieuwe lente… een nieuw leven in Helden?

Harry Boumans
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MOOIE BOOTTOCHT IN HARTJE WINTER

Zondag 14 januari jl. maakten 9 leden van de vogelwerkgroep van
IVN Helden een zeer geslaagde bootreis op de Maas in NoordLimburg.
Uitgenodigd door onze vrienden van de IVN afdeling GeysterenVenray togen Heldense vogelliefhebbers naar het knusse haventje
van Wanssum. Bij een straffe noordenwind met een temperatuur van
min 9, scheepten we in aan boord van de “Filia Mosa” ( dochter van
de Maas). Weldra was de boot gevuld met vogelliefhebbers en
ornithologen in spé. Onze tocht kon beginnen.
Het leek even op een Noordpoolexpeditie , kruiende
ijsschotsen, hoog opgestoken
kragen, bontmutsen en bevroren snorren. Na de eerste
koffie en een welkomstwoord
van onze leider kwam de
stemming er goed in. Bijna
geruisloos schoof onze boot
langs en door een waar vogelparadijs. Het voor- en achterdek en ook het zonneterras
waren snel gevuld met zenuwachtige vogelaars omhangen met kilo’s gidsen, statieven en optiek.
De kou was nu goed te dragen bij zoveel moois aan vogels en zeer
deskundige (ook vrouwen) vogelspecialisten. Opmerkingen als “kijk
links, juveniel eerste winter brilduikervrouwtje, of luister naar het
pieje-piep pieje-piep van het kuifeendmannetje” waren niet van de
lucht. Onze kapitein stuurde langs de boorden van de Maas bij
Geysteren, ‘t Leuken, Maashees, Aijen, Bergen, Vierlingsbeek met
de vele Maasheggen, tot Heukelom en weer stroomopwaarts naar
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Wanssum. Overal water en weilanden met veel vogels als zwem- en
duikeenden, zaagbekken en futen, meerkoeten en nijlganzen en de
mooie vrieslucht gevuld met overtrekkende ganzen, reigers en
zwanen (zie beneden).
Ruim twee uur later eindigde deze schitterende observatietocht.
welke als zeer geslaagd kan worden bijgeschreven in de log- en
aantekenboeken van tevreden VWG-leden uit Helden en omgeving.

Bèr Aerts
Soortenlijst boottocht 14-01-01
Tafeleend
Krakeend
Kuifeend
Wilde eend
Pijlstaarteend
Casarcaeend
Bergeend
Smient
Brilduiker
Wintertaling
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Grote mantelmeeuw
Watersnip
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Grauwe gans
Nijlgans
Brandgans
Canadese gans
Rietgans
Kolgans
Kleine zwaan
Knobbelzwaan
Fuut
Nonnetje
Waterhoen
Grote zaagbek
Meerkoet
Witgat

Buizerd
Torenvalk
Wulp
Grutto
Kievit
Scholekster
Putter
Vink
Koolmees
Kramsvogel
Koperwiek
Grote lijster
Aalscholver
Blauwe reiger
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BURGEMEESTER
ONDERHANDEN

KLEIJNGELD

NEEMT

NATUUR

Zaterdag 10 februari kreeg onze jeugd
welkome
ondersteuning
bij
het
onderhoudsproject rond de poelen in het Kwistbeekdal.
Burgemeester Kleijngeld van de Gemeente Helden kwam met het
IVN in het algemeen en met onze jeugdgroep in het bijzonder
kennismaken. Al weer voor de vierde keer deze winter stond voor
een twintigtal jeugdleden het opschonen van enkele poelen in het
Kwistbeekdal op het programma. Deze poelen, in totaal zes stuks,
moeten ontdaan worden van houtopslag rondom de oevers. Deze
houtopslag belemmert voldoende lichtinval van de zon en indien
hier niets aan gebeurd zullen de poelen na verloop van tijd
dichtgroeien. Dit werk wordt voornamelijk gedaan door onze
jeugdleden, aangevuld met enkele begeleiders van de
jeugdwerkgroep, ouders en leden van de Kwistbeekdalwerkgroep.
Deze zonnige, prachtige wintermorgen, stond de derde poel op het
programma. In het Kwistbeekdal aankomend konden we genieten
van een prachtig wit winterlandschap. Alle bomen en struiken waren
bedekt met een wit laagje rijp en de poel was bedekt met een dun
laagje ijs. Na een welkomstwoord aan de burgemeester en alle
andere aanwezigen door de voorzitter legde Grad Smets het doel
van deze opschoonactie uit en ging dieper in op de functie van dit
gebied en de poelen in het bijzonder. Hij legde uit dat het water in
dit gebied kwelwater is. Water dat in de hogere delen van de
Zandberg en de Heldense Bossen inzijgt en in het Kwistbeekdal
door opwaartse druk naar boven komt. Dit natuurlijke water in dit
gebied houden is een belangrijke doelstelling. Met nog te wijzen op
een aantal belangrijke natuurverschijnselen in dit gebied werd dit
gedeelte afgesloten en moest er gewerkt worden. De burgemeester
had echter gewoon laag schoeisel aan en vreesde natte voeten. Maar
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zoals altijd is in nood redding nabij en kreeg hij de laarzen van Grad
Smets die toevallig ook nog een stel veiligheidslaarzen bij zich had.
De IJsvogel.
Tijdens het verhaal van Grad werden
we al bij voorbaat beloond voor onze
inspannin-gen. Tot twee maal toe
scheer-de een ijsvogel over de poel en
liet zich royaal bekijken. Zijn blauw
borst schitterde in de zon.
Onder aanvoering van de burgemeester
is er hard gewerkt. Op de foto’s in
“Midden-Limburg” van 14 febr. jl. is dit goed te zien.
Aangezien er deze morgen veel man- en vrouwkracht aanwezig was,
was dit karwei vlug geklaard en hebben we samen nog de al eerder
opgeschoonde poelen bezocht. Onderweg werd een emmer in de
slootberm ingegraven die vanuit het talud van de beek langzaam vol
liep met kwelwater.
Het Kwistbeekdal ontwikkelt zich tot een prachtig natuurgebied, rijk
aan vogelleven en een bijzondere flora. Een gebied waarvoor het
IVN zich bijzonder inzet om het een plek te geven in de reeks van
natuurgebieden die Helden rijk is. Als voorbeeld dient het
Vlakbroek in Koningslust dat nu eindelijk na vele jaren zijn status
heeft gekregen die het gebied verdiend.
De Kwistbeekdalwerkgroep zal samen met onze jeugd zich blijven
inzetten voor dit prachtige gebied. Na de wandeling werd afgesloten
met warme chocomel en een dankwoord aan allen die deze morgen
hun bijdrage hebben geleverd aan het behoud en verdere uitbouw
van dit gebied. In zijn slotwoord dankte de burgemeester het IVN en
met name de jeugd voor deze schitterende morgen. Hij had er van
genoten en wenste ons allen en het IVN veel succes toe bij dit
project en alle andere taken van het IVN.
Math. Ghielen.
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BEZOEK EENS ONZE WEBSITE

Het IVN Helden heeft sinds enige tijd een eigen website. Hier kunt
u veel wetenswaardigheden over onze vereniging lezen zoals:
jaarprogramma, contributie, de verschillende werkgroepen, bestuur
en de laatste nieuwtjes. Ook vindt u informatie over de natuurgebieden in en rondom onze gemeente en kunt u vogelgeluiden
horen. Leest u zelf, een bezoekje aan onze website is de moeite
waard.
http/www.ivnhelden.myweb.nl

De heer en mevrouw Kempeners uit Panningen
zijn lid geworden van het IVN Helden

Schrijvers die aan deze Kijk Op meewerkten:
Bér Aerts
Harry Boumans
Jan van Enckevort
Math Ghielen
Peter Maessen
S. Venstra
Deze Kijk Op is mede mogelijk gemaakt door sponsoring van de
Rabobank Helden-Kessel-Maasbree
De volgende Kijk Op verschijnt 1 juli 2001. Kopij hiervoor kunt u op
diskette en/of papier vóór 1 juni inleveren bij Sytske Venstra
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Activiteiten
Juli-aug-sept 2001
Datum
Do 19 juli

Activiteiten
Blz:
Avondwandeling
Lokatie: wordt nog bekend gemaakt
Vertrek: 20.00 uur vanaf IVN gebouw
Coördinator: Peter Maessen. Tel: 077-4653761

Wo 8 aug

3
Vlinderwandeling
Lokatie: Dubroek te Maasbree
Gids: Peter Wijnhoven uit Maasbree
Vertrek: 20.30 uur vanaf IVN gebouw
Coördinator: Jan Jacobs.
Tel: 077-3077792

Zo 16 sept

Jeneverbessenwandeling
Lokatie: Boshuizerbergen te Venray
Gids: Hr. en Mevr. Verstraelen
Vertrek: 9.00 uur vanaf IVN gebouw
Coördinator: Harry Boumans.
Tel: 077-3073128

Zo 7 okt

3
Paddestoelenwandeling
Lokatie: afhankelijk van paddestoelen groei.
Gids: Gerard Dings uit Haelen
Vertrek: 9.00 uur vanaf IVN gebouw
Coördinator: Jan Jacobs.
Tel: 077-3077792

5

Het IVN gebouw kunt u vinden op
Kloosterstraat 14 Helden
Inlichtingen over deze activiteiten kunt u verkrijgen bij de
des betreffende coördinator.
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VOORWOORD
Op een balkon boven….
Luisterend naar de autoradio, genietend van de mooie lenteochtend,
werd mijn aandacht getrokken door bovenstaande woorden.
Ik luisterde aandachtiger….
Een radioverslaggever interviewde een ballonvaarder tijdens een
vaart. De verslaggever vroeg de ‘kapitein’ een korte omschrijving
van een vaart te geven. Deze antwoordde: Een ballonvaart is alsof je
in een balkon over het landschap vliegt.
Toeval of geen toeval….
De avond voorafgaand aan deze mooie
lenteochtend hadden we met enkele mensen
een heuse ballonvaart gemaakt. We stegen
op in Beringe en genoten achtereenvolgens
van Panningen, Helden, Kessel, Reuver en
Bracht. Een bonte lappendeken van harmoniërende kleed kleuren gleed onder ons
door. Nooit geweten dat een geploegde akker van bovenaf gezien zoveel kleurenrijkdom heeft. Het was geweldig. Vogels
beleven dit elke dag? Of… zijn die ook te
veel bezig met leven, laten leven, geleefd worden. Het was warmte
die ons naar boven bracht. Het was de schemering die ons dwong te
landen. Het was de wind die ons dreef. Geweldig afhankelijk te zijn.
Jan
Kijk Op
Jaargang 19 nr. 4

KIJK OP IVN HELDEN

2

PADDENSTOELWANDELING op Zondag 7 oktober

We willen om 09.00 uur vanuit het IVN gebouw vertrekken.
De locatie wordt pas vlak van tevoren bekend gemaakt, omdat het
ieder jaar wisselend is waar de beste plek is om paddestoelen te
bekijken. Mogelijkheden zijn o.a. het Leudal in Haelen of nabij het
crematorium in Heeze.
Als gids hebben we Gerard Dings, voor IVN Helden een zeer goede
bekende, die ieder jaar voor een zeer boeiende en interessante tocht
zorgt.
Jan Jacobs.

VLINDERWANDELING op Woensdag 8 augustus

Om 20.30 uur willen we vanuit het IVN gebouw naar Dubroek in
Maasbree toegaan, waar onze gids Peter Wijnhoven al uren van
tevoren de nodige voorbereiding heeft getroffen om de vlinders te
lokken.
Als het weer een beetje wil meewerken zullen de vlinders door
reukstoffen en lichtbundels naar de plekken toe komen waar ze voor
ons goed zichtbaar zijn.
Dubroek is vanwege de gevarieerde bomengroei het bosgebied en de
aangrenzende fruitbomen een ideale omgeven voor de vlinders.
Peter is een gids die werkelijk bijna alles van vlinders weet.
Tot ziens op woensdag 8augustus.

Jan Jacobs
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GEWONE JENEVERBES
Juniperus communis L.

Inheems in N.-Europa, N.-Amerika en Z.W.-Azië, dus ook
bij ons. Het meest bekend zijn de vruchten waarmee men
smaak geeft aan jenever en verschillende gerechten. Ook
leveren de bessen een soort olie, die gebruikt wordt als
diureticum, of in Noorwegen voor het maken van bier.
Gewoonlijk een struik, maar hij kan een boom vormen van
2 - 4 m hoogte. De bloemen ontluiken in maart. Vruchten
ongeveer 0,6 cm in doorsnede, rijpend tot zwart in hun
tweede of derde jaar. Loof alleen van het jeugd- of
naaldtype in kransen van drie, met een brede witte band op
de bovenzijde en een grijze onderzijde. Men heeft veel
tuin- variëteiten gekweekt. Aangeplant vindt men vrijwel
alleen deze cultuurvormen, vooral 'Suecica', 'Hibernica' en
'Compressa'.
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EXCUSIE BOSHUIZERBERGEN op zondag 16 septemder

De Boshuizerbergen, oostelijk van Venray aan de rand van het
Maasdal, is een zeer gevarieerd natuurreservaat met het grootste
jeneverbessenterrein van Zuid-Nederland. Het gebied ligt grotendeels op zandduinen, die in de laatste ijstijd door een ijzige wind
zijn opgestoven. Deze bodems zijn voedselarm en economisch niet
interessant. Om toch profijt te hebben
van het gebied werd de vegetatie door
schapen begraasd. Venray was eens de
schapenplaats van Nederland en daarom staat in het centrum ook een
prachtig monument: de schapen compagnie. Overbegrazing had echter het
ontstaan van de stuifduinen tot gevolg.
In 1931 dreigde de Boshuizerbergen
geheel ontgonnen te worden, ook het
toen al unieke jeneverbessenstruweel
liep gevaar. Dat was zelfs aanleiding tot
de oprichting van het Limburgs Landschap. Het is het eerste natuurgebied in
eigendom van deze stichting.
Deze excursie wordt begeleid door de heer en mevrouw Verstraelen.
Zij zijn IVN-lid van de afdelingen Geysteren-Venray, die het gebied
tot hun specialisatie gemaakt hebben.
Met carpooling zullen we vanaf Helden naar dit gebied gaan.

Harry Boumans
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VOOR DE JEUGD

Eindelijk grote vakantie.
Het schooljaar is weer voorbij. Ook het Jeugd IVN jaar hebben we
afgesloten. Het was een jaar waarin we samen veel leuke
interessante dingen hebben gedaan. Meestal liep alles goed, soms
ging er ook wel eens iets fout. Ja, als je niets doet maak je in ieder
geval geen fouten. Of, toch?
We hebben kennis gemaakt met het Schuitwater in Broekhuizenvorst. Daar heeft ook een dassenfamilie haar burcht. We hebben
nestkastjes gemaakt. Deze ook opgehangen en toen ook gekeken
wat er gebeurde. Bij mijn nestkastje liep het niet goed af. Er woonde
een koolmezenfamilie. Pap, mam en 10 kinderen. Toen de jonge
meesjes bijna zover waren dat ze het nestkastje konden verlaten
kwam er een hongerige ekster. Ze ging op het nestkastje staan en
stak haar kop naar binnen. Dat ging niet goed. Toen de ekster haar
kop terug trok had ze in haar snavel een koolmeeskind. Er kwamen
vaker eksters. Toen ik een dezer dagen dacht, eens kijken, ik hoor
niks meer bij het nestkastje, bleek het leeg te zijn. De familie was
uitgevlogen of… Dat is ook natuur. Maar fijn vind ik dat niet. Hoe
is het bij jouw nestkastje gegaan?
We hebben ook een avond gewerkt over bomen. Weet je nog hoe
het met spijkerslaan ging? Bomen zijn erg belangrijk. Ook de
bijeenkomst over diersporen was leerzaam. Grad had van alles
verzameld en wist daar boeiend over te vertellen. Tja, de bijeenkomst over padden en kikkers verliep voor de dinsdag groep niet
zoals we dat gedacht hadden. De dagexcursie naar Brunssum verliep
prima. Weer veel gezien en geleerd. Kortom, het was voor de leden
en de leiding een fijn jaar. Ook het volgende schooljaar kun je weer
meedoen. Tot ziens en een heel erg fijne vakantie.
Jan van Enckevort
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BRUNSSUMMER HEIDE

Op 19 mei gingen we met 26 jeugd IVN-ers naar de Brunssumer
heide. Na enkele dagen de kas van K.P.N. telecom gespekt te
hebben middels vele telefoontjes om het vervoer geregeld te krijgen
was het zover. Om acht uur vertrokken we richting Brunssum. Om
9.30 uur kwamen we aan. De IVN gidsen stonden klaar om ons
nader kennis te laten maken met het gebied. De ene gids vertelde
veel over het ontstaan van het gebied. Hoe die heuvels er gekomen
waren, over de bruinkoolwinning en over het zilverzand dat nu nog
gewonnen wordt voor de glasindustrie. Ook de plek waar de Roode
beek ontspringt hebben we bezocht. De andere gids vertelde veel
over de bomen en planten die in dit gebied groeien. Hij vertelde
over het gebruik van plantendelen in de geneeskunst. Wel eens de
stengel van een paardenbloem gegeten? Bitter en gezond. Brandnetels bieden ook heel veel. Berken sap? Voor allerlei te gebruiken.
Het was een boeiende wandeling. Na de wandeling werden in het
bezoekerscentrum de tassen met mondvoorraad opgehaald. Daarna
werd er buiten gezellig gegeten. In de middaguren volgde de kompastocht. Ga altijd met je gezicht en je kompas naar het noorden
staan. Kijk dan op je blaadje welke richting je moet en kijk dan op je
kompas welk pad of weg dat is. Blijf al die tijd staan met je gezicht
en kompasnaald richting noorden. De kompasnaald moet precies op
de N van noorden staan. Als je dit goed doet kun je niet fout lopen.
In alle groepjes werd dit om beurten uitgeprobeerd. Het lukte. Soms
met enige moeite. Rustig draaien tot je het noorden hebt. Alle groepen hebben de tocht volledig gelopen. Na deze tocht werd er een
heerlijk ijsje gegeten en keerden we huiswaarts. Een bedankje aan
alle chauffeuses en chauffeurs, anders was deze dag in Brunssum
niet mogelijk geweest. Dank jullie wel!!
Jan van Enckevort
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ONTWIKKELINGEN RONDOM ONS IVN-GEBOUW.

In het verslag van onze jaarvergadering hebben jullie kunnen
lezen dat de Gemeente Helden voornemens heeft het gebouw Kloosterstraat 14, waarin naast kleuteropvang het IVN en de EHBO-ver.
gehuisvest zijn te bestemmen voor
kinderopvang. Dit betekent dat de
EHBO-ver. en het IVN zullen moeten verhuizen.
In de eerste gesprekken hierover, nu ongeveer een jaar geleden heeft
de wethouder aangegeven dat het IVN een nieuwe plaats zou krijgen
in een nieuw cultuur- en natuurhistorisch centrum dat samen met de
Heemkundevereniging De Moennik gevestigd moet worden in het
huidige gezinsvervangend tehuis Kerkeboske. Eveneens aan de
Kloosterstraat gelegen. Tevens zou hierin een, liefst regionaal,
streekmuseum voor cultuur- en natuurhistorie gevestigd moeten
worden. Het IVN is gevraagd en heeft intussen zitting genomen in
een voorbereidingscommissie voor dit streekmuseum. Aangezien de
planontwikkeling en uitvoering waarschijnlijk nog een aantal jaren
zal duren moet het IVN tijdelijk verhuizen naar een ander
onderkomen. Op de jaarvergadering is kenbaar gemaakt dat tegen
deze verhuizing nogal wat bezwaren bestaan. Met name onze
jeugdgroepen willen liever in Helden-Dorp blijven. De
consequenties en zekerheden voor onze vereniging zijn nog lang
niet duidelijk. Op dit moment (10 juni 2001) is dit nog niet duidelijk
en kan ik er U niet meer over vertellen. Geen medewerking verlenen
betekent ook geen nieuwe kansen voor het IVN voor de toekomst
grijpen. Want naar mijn mening biedt de toekomstige nieuwe plek in
het nog totaal te verbouwen gebouw Kerkeboske in samenhang met
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het nieuwe streekmuseum het IVN optimale kansen. Het is verder
nog maar de vraag of we bij het verlenen van geen medewerking
uiteindelijk toch ook niet in ons huidig gebouw kunnen blijven.
De Gemeente heeft ons destijds beloofd te zorgen voor een tijdelijke
andere huisvesting.
Ondanks dat hierover nog geen duidelijkheid is zal dit
waarschijnlijk gaan gebeuren in de oude Mavo-school aan de
Nijverheidsstraat in Panningen. Voor het bestuur is het een
moeilijke tijd. De juiste beslissingen nemen met het oog op de
toekomst, zekerheden vastleggen en goede voorwaarden stellen.
Het is mogelijk dat er voordat de nieuwe KIJK OP uitkomt er zich
nieuwe ontwikkelingen voordoen. We zullen jullie proberen zo goed
mogelijk op de hoogte te houden middels zo nodig een extra KIJK
OP, Algemene Ledenvergadering of middels publicaties in het
Heldens Bledje.

Math. Ghielen
Voorzitter.

Bezoek eens onze website

Het IVN Helden heeft sinds enige tijd een eigen website. Hier kunt
u veel wetenswaardigheden over onze vereniging lezen zoals:
jaarprogramma, contributie, de verschillende werkgroepen, bestuur
en de laatste nieuwtjes. Ook vindt u informatie over de natuurgebieden in en rondom onze gemeente en kunt u vogelgeluiden
horen. Leest u zelf, een bezoekje aan onze website is de moeite
waard:
http/www.ivnhelden.myweb.nl
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NOG EVEN TERUGBLIKKEN…….

Wandeling Kwistbeekdal op zondag 1 april.
Door de MKZ crisis zijn veel evenementen in dit voorjaar niet door
gegaan. Ook wij hebben gemeend dat je in deze periode, om alle
besmettingsgevaar te voorkomen maar ook en vooral uit betrokkenheid met de agrariers die een moeilijke tijd doormaken, niet met
een groep mensen een natuurgebied moet binnen gaan. We hebben
daarom gemeend deze wandeling op dit tijdstip niet door te moeten
laten gaan. Deze wandeling zal later in het programma weer worden
opgenomen.
Algemene Jaarvergadering op dinsdag 24 april.
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd bezocht door 15
leden. Elders in deze KIJK OP kunnen jullie het verslag van deze
vergadering lezen.
Voorjaarswandeling roofvogels op zondag 29 april.
“De morgenstond heeft goud in de mond“ zegt het spreekwoord.
Wie aan onze voorjaarswandeling deel nam moest hiervoor al vroeg
uit de veren. Doch het was de moeite waard. Grad Smets, onze gids
bracht ons als een tiental vroege vogels naar het natuurgebied “Het
Vlakbroek“ in Koningslust om hier in een fris ochtendzonnetje ons
te laten genieten van dit bijzondere gebied. Verscholen in een dicht
struikgewas langs de zuidelijke tak van de Everlose beek een horst
van een buizerdpaar bespioneren. Met de telescoopkijker de buizerd
a.h.w. recht in de ogen kijken en met hem wedijveren wie het beste
kan zien. Het spel van het wegjagen van kraaien volgen en
tegelijkertijd genieten van een ontwakend landschap. Of het
ontdekken van nieuwe doorkijkjes in een landschap dat je toch
meent te kennen. Een torenvalk een tijdje volgen, hem een muis zien
vangen en hem deze even later zien oppeuzelen. Kuikens van de
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kievit ontdekken op een oude maisakker en kievitouders die deze
plaats met verve verdedigen tegen alweer een nieuw aanval van
hordes kraaien. Uitkijken naar een ijsvogel die zich natuurlijk niet
laat zien en verrast worden door Gerda, de echtgenote van onze
gids, die lekkere warme koffie en koek brengt. Bakkelijen over een
weg die er volgens sommigen wel en volgens onze deelnemers
zeker niet moet komen door of langs dit fraaie natuurgebied.
Luisteren naar Grad die razend enthousiast alles kan vertellen over
“zijn” Vlakbroek. Luisteren naar soms bekende en meestal voor mij
“vreemde“ vogels. Zoeken met een onwillige kijker tussen uitlopend
gebladerte naar vogels die meestal al weer “gevlogen” zijn en toch
volop genieten van een prachtige ochtend.
Het was fijn dat ook nu weer een viertal jeugdleden van de partij
was die met hun vragen en hun enthousiasme deze ochtend
bijzonder maakten.
Enthousiast of nieuwsgierig geworden door dit verslag…..? Zorg dat
jullie er een volgende keer bij zijn.
Math. Ghielen.

Wandeling rondom Natuurbeschermingslandgoed Stemmeshof
op zondag 20 mei.

Op deze door zonovergoten ochtend bracht Harry Boumans, onze
gids van vanmorgen, ons naar Leuth, net over de grens bij Venlo.
Bij de “Leuthermuhle” startte de wandeling en voerde ons langs de
Nette naar de Wittsee. Een wandeling van onbeschrijfelijke
schoonheid, mogelijk kwam dit zo bij mij over omdat het werkelijk
schitterend weer was, het zonlicht een prachtig lichtspel toverde op
en tussen het gebladerte en dit alles weerspiegelde in het heldere
water van de Nette. Al dit moois werd opgeluisterd door een keur
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van “vogel”artiesten die in deze vroege ochtend hun concert ten
gehore brachten. We hoorden o.a. de nachtegaal. De Nette
doorsnijdt hier een soort moerasbos. De Wittsee is een van de vele
“seeen” die dit gebied kent en vele wandelroutes voeren door dit
gebied. De route bracht ons naar “Stemmeshof”, een boerderij
waarin en rondom kleine landschapjes zijn ingericht met werkelijk
duizenden planten. Alles op naam gebracht en goed te bekijken. In
de verschillende biotopen zijn alle hierin voorkomende planten
samengebracht. Dit, nog wat jonge en in ontwikkeling zijnde
landgoed, komt voor de oppervlakkige kijker misschien wat
rommelig over, biedt desondanks een schat aan kijkplezier en is ook
voor jongere bezoekers de moeite waard omdat er van alles te
ontdekken is. Beslist een aanrader als U in de buurt bent of eens een
middagje vrij heeft. Het landgoed is gratis te bezoeken en je kan er
heerlijk koffie drinken.
Ondanks dat we maar met ons vijven waren hebben we echt genoten
van een schitterende ochtend. Jammer voor al diegenen die niet mee
zijn geweest.
Dagwandeling rondom Nideggen in de Eifel op zaterdag 9 juni.
De hele week voorafgaand aan de negende juni was het al zo’n
kwakkelweer en ik vreesde het ergste. Want goed en liefst zonnig
weer hadden we eigenlijk wel nodig bij onze dagwandeling. De
tocht beloofde immers prachtige vergezichten en met donker of
regenachtig weer komen deze niet tot z’n recht. En we hadden
geluk. De 42 deelnemers aan onze 21 ste dagwandeling hebben
kunnen genieten van een hele dag zon en prachtig wandelweer.
In mijn openingswoordje moest ik onze wandelaars voorbereiden op
een pittige wandeling met nogal wat klimwerk. Ik heb ze de keus
gegeven in een korte, gemakkelijke route, een middenroute en een
lange, pittige, zware, steigende, maar werkelijk schitterende route.
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Als er gekozen werd voor de laatste route moesten ze mij wel
beloven me zonodig te dragen, want zoals de meesten wel weten
ben ik een vrij “gewichtig” figuur en klimmen tijdens een wandeling
is niet mijn sterkste kant.
Desondanks werd gekozen voor de lange
route. En ze hebben het geweten. Doch alle
inspanningen waren ruim de moeite waard.
De route werd bepaalt door de Ruhr die
omgeven door heuvels en rotsformaties
uiteindelijk zijn weg zoekt via een aantal
stuwmeren naar Roermond en hier in de Maas
uitmondt. Onze wandeling startte rondom tien
uur in het oude, boven op een heuvel gelegen,
stadje Nideggen met zijn prachtige burcht.
Na een lange, steile, afdaling bereikten we de Ruhr en volgden dit
riviertje, gelegen in een prachtig dal, een tijdje. Wandelend door een
ydilisch dorpje begonnen we aan de eerste klim. Een langzaam
steigend pad door mooie hellingbossen en hier en daar een
doorkijkje dat ons uiteindelijk zo’n 200 meter hoger bracht. Een
lange klim, maar wel zeer de moeite waard.
In het plaatsje Bergheim, aan het einde van deze klim werd
gepauzeerd en konden liefhebbers na een korte steile klim genieten
van een nog mooier uitzicht hoog boven de Ruhr op Nideggen. Na
deze eerste pauze maakten we een lange afdaling door prachtige
bossen, een uitkijk over een van de Stauseeen en een moeilijke trap
naar de Ruhr om deze hierna over te steken. Onderweg genietend
van vergezichten, een bijzondere flora en vele vogelstemmen.
Na de Ruhr werd weer begonnen aan een geleidelijk klim naar de
rotsformaties die als een soort elfenbanken van zandsteen de heuvel
beheersen. Halverwege deze klim werd weer gepauzeerd en
mochten we genieten van het uitzicht over een prachtig dal dat net
door ons was overgestoken. Moede benen, pijnlijke scheenbenen en
vermoeide voeten werden enige rust gegeven terwijl de inwendige
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mens werd gelaafd aan drank en spijs. En ondanks het afzien werd
er alleen maar genoten, niemand klaagde over pijn en samen
vormden we een familie.
Bij het begin van de rotsformaties vertelde Harrie Boumans over de
samenstelling van deze zandsteenformaties en het vermoedelijke
ontstaan hiervan. Het frappante van deze omgeving is dat je op de
ene heuvel leisteenformaties tegenkomt en pakweg 300 meter verder
op, op een andere heuvel zandsteenformaties.
Ooit moet hier de aarde heel aardig in beweging zijn geweest. De
route voerde ons eerst langs de onderkant van deze rotsblokken die
als enorme huizenhoge brokken her en der in het hellingbos lagen.
Bij een van de grootste formaties voerde een zeer steil zigzagpad
omhoog naar een bijzonder mooi uitzichtspunt. Er werd gekreund en
gezucht en tegelijk genoten want de woeste schoonheid van dit
stukje natuur was letterlijk en figuurlijk “adembenemend”. De
wandeling vervolgend bracht deze ons weer dichter bij Nideggen.
Op een van de “Elfenbank”formaties was een uitkijkpunt ingericht
en dit punt bood een geweldig uitzicht over het Ruhrdal en op de
burcht van Nideggen. Na een laatste afdaling en een kleine klim
kwamen we zo tegen de klok van vier uur in Nideggen aan en
snakten we naar een zonnig terras en voor sommigen een groot glas
bier. Ik had het hem toch maar weer gefikst, niemand had me
hoeven te dragen of ondersteunen want gesterkt door het enthousiasme en het saamhorigheidsgevoel van alle deelnemers had dit me
vleugels gegeven, al was ik blij dat ik zat en kon genieten van een
lekker glas Weissbier. Moe en voldaan bracht de bus ons tegen
zevenen in Panningen terug en kon Harry nogmaals genieten van de
applausjes, de hoeraatjes en de bedankjes voor hem die het alweer
klaar gekregen had om deze dagwandeling tot zo’n succes en
natuurlijk tot de “mooiste” van alle dagwandelingen te maken. (Met
dank natuurlijk aan zijn vrouw Leon, die alle ontdekkingstochten en
voorwandelingen mee heeft moeten doorstaan).
Math. Ghielen.
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Notulen Algemene Ledenvergadering IVN Helden d.d. 24 april
2001
Aanwezig:
De heer en mevr. Geux, Harry Boumans, Tony Greenwood, Jan
Jacobs, Grad Smets, Bèr Geuyen, Wim Maassen, Bèr Aerts, Toos
Koopmans, Jan Knapen, Peter Wijnhoven, Math Ghielen, Mieke
Verkoelen en Sytske Venstra.
Afgemeld:
Peter Maessen, Harry Senden, Jo Lormans en Jos v Hal
Opening door de voorzitter
Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en worden de
aanwezigen van harte welkom geheten. Een korte evaluatie van het
jaar 2000 volgt hierna.
Hieronder enkele activiteiten:
 Er is een jaarprogrammacommissie opgericht. Deze commissie
heeft tot taak het jaarprogramma samen te stellen en het
voorbereiden en begeleiden van de activiteiten. Jan Jacobs heeft
de leiding. Deze commissie werkt met een halfjaarlijks
programma.
 Jan Jacobs heeft enige maanden als aspirant lid in het bestuur
proef gedraaid, hij heeft echter besloten geen bestuurslid te
worden, hij blijft wel de commissie jaarprogramma doen. Jan
bedankt voor je inzet.
 De jeugdwerkgroep heeft onderhoudwerk verricht in het
Kwistbeekdal. Ook burgemeester Kleingeld heeft een
zaterdagochtend meegeholpen. Een ijsvogeltje kwam langs om te
kijken wat er aan de hand was.
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 Het IVN en de EHBO moeten uit het gebouw om plaats te maken
voor de peuteropvang Ukki. De gemeente is bezig vervangende
ruimte voor ons te zoeken.
 De vogelwerkgroep heeft de taken herverdeeld
 Er is grote belangstelling voor onze activiteiten van het
jaarprogramma
 Een woord van dank gaat naar Jo Lormans en z’n helpers voor de
grote inzet in de Groene winkel. Er is in 2000 voor meer dan
10.000, -- gulden verkocht. Nog nooit zo veel geweest.
 Alle actieve leden (ongeveer 25) bedankt voor al het werk wat ze
voor de vereniging verzet hebben.
Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 25-4-00
De vergadering keurt het verslag goed, met dank aan de secretaris
Vaststellen jaarverslag 2000
Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Vaststellen verslag commissie van onderzoek.
Toos Koopmans leest het verslag voor, samengesteld door de
commissie van onderzoek. De commissie heeft het financiële beleid
en de boekhouding onderzocht en geeft het advies aan het bestuur
om de penningmeester te detacheren. Dank aan de commissieleden.
Vaststellen financieel jaarverslag 2000.
Wim Maassen merkt op dat het verlies van 14,83 maar betrekkelijk
is, omdat er 1700 gld van de reserves zijn gebruikt.
Penningmeester merkt op, dat dit komt omdat de subsidie eind 1999
op de bank gestort is, om het in het jaar 2000 te gebruiken.
Grad Smets merkt op dat de subsidie die hier genoemd wordt, niet
van de Mil. Coöperatie komt maar van de Provincie.
Het financieel verslag wordt door de vergadering goedgekeurd
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Vaststellen begroting 2001.
Toos Koopmans vraagt of het niet zinvol is om een bedrag te
begroten voor de verhuizing.
Voorzitter: Vindt dat de gemeente de kosten van verhuizing moet
vergoeden, omdat de gemeente wil dat wij verhuizen.
Bèr Aerts: Is het bedrag van de subsidie van de Mil. Coöperatie,
reëel?
Penningmeester: Dit bedrag is al op de bank gestort, het is alleen
iets afgerond.
Verkiezing en benoeming commissie van onderzoek.
Jan Knapen is statutair aftredend en wordt hartelijk bedankt voor
zijn bewezen diensten. Toos Koopmans blijft nog een jaar in deze
commissie. Wim Maassen stelt zich kandidaat. De vergadering gaat
hiermee akkoord.
Vaststelling contributie.
Het bestuur stelt voor de contributie voor het jaar 2002 iets te
verhogen.
Uit de jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaar blijkt dat de kosten
van de vereniging hoger zijn dan de inkomsten uit de contributies.
Als we de subsidie van de Provincie en de vergoedingen van de
Waterleidingsmaatschappij niet hadden gehad, hadden we verlies
geleden. Het voorstel van het bestuur is de contributie 2002 van 36
gulden te verhogen naar 17,50 Euro (38,50 gulden). Mits de
afdrachten naar het landelijk en district IVN hetzelfde blijven,
anders worden deze doorberekend.
De contributie van de jeugd van 10 gulden naar 12,50 gulden per
seizoen 2001-2002 en daarna naar 6 Euro ( 13,20 gulden).
De vergadering gaat hier mee akkoord. (Één persoon heeft
bezwaren)
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Verkiezing en benoeming bestuursleden.
Statutair aftredend zijn; Peter Maessen en Sytske Venstra.
Zij stellen zich beiden herkiesbaar.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
Plannen 2001/2002.
Het bestuur vraagt zich af of het zinvol is om een commissie samen
te stellen die het bestuur bijstaat als het IVN advies naar buiten moet
uitbrengen. De vergadering ziet dit niet zitten. Voorstel van Wim
Maassen: om per project of activiteit een projectgroep samen te
stellen die daar voor zorgt. Als project klaar is dan wordt de groep
weer ontbonden. Wim denkt dat daar wel mensen aan mee willen
doen die voor dat project de juiste kennis en vaardigheden hebben.
De jaarprogrammacommissie gaat zich beraden hoe onze publieks
activiteiten nog meer inhoud en educatiewaarde kunnen krijgen.
Tevens werd gediscussieerd of niet-leden een bijdrage cq
vergoeding zouden moeten betalen voor deelname aan onze
publieksactiviteiten.
De vergadering was van mening dat hiervoor eerst een uitgewerkt
voorstel aan de leden moet worden voorgelegd. Het bestuur zal zich
hierover in samenspraak met de programmacommissie beraden.
Verder zal het bestuur zich moeten voorbereiden op een verhuizing
naar een andere locatie.
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Ontwikkelingen betreffende IVN-huisvesting en streekcentrum
Helden.
In het voorjaar van 2000 is het IVN benaderd door de gemeente om
medewerking te geven om het IVN gebouw te verlaten (ook de
EHBO). Het gebouw is nodig voor de peuteropvang Ukki. Het IVN
zou dan op termijn een nieuwe plaats krijgen in het nog te
verbouwen gezinsvervangend tehuis Het Kerkeboske, eveneens aan
de Kloosterstraat gelegen. Daarnaast heeft de Gemeente Helden
plannen om een toeristisch streekcentrum in te richten in dit
gebouw. In dit centrum zou een permanente tentoonstelling over
o.a. onze culturele en natuurlijke historie kunnen komen, wisseltentoonstellingen, een studiecentrum, een genealogisch archief en
de stichting deportage 40-45. Mogelijk ook een gelegenheid om iets
te drinken of te eten, fietsverhuur, VVV enz. Dit streekcentrum zou
dan anders moeten zijn dan alle andere instellingen in wijde
omgeving (zoals museum Jan Vriens, de Locht, Einderhoof…. Enz).
Het IVN en de Heemkundevereniging De Moennik zouden hier ook
in kunnen worden gehuisvest.
De gemeente koopt Het Kerkeboske, gaat dit grondig verbouwen
om bovengenoemde verenigingen te kunnen huisvesten. Daarnaast
stimuleert zij de oprichting van een regionaal streekcentrum. De
voorzitter is van mening dat het IVN ook zitting moet nemen in
deze stichting om dit nieuwe kansen biedt om natuur en natuurlijke
historie nog beter te kunnen uitdragen. Huisvesting in dit gebouw
geeft het IVN nog meer promotionele kansen. Hij zit namens het
IVN in de voorbereidingswerkgroep en vraagt of hij hierbij
ondersteuning van nog een tweede lid kan krijgen. Helaas melden
zich geen gegadigden. De voorbereidingen en realisatie van deze
plannen gaan zeker nog 3 jaar duren. Zolang moet het IVN in een
ander gebouw worden ondergebracht. De gemeente heeft tot nu toe
nog geen plek. De aanwezige leden hebben grote moeite met het feit
dat zij ons gebouw moeten gaan verlaten, temeer omdat hierin vele
manuren zijn gestoken om er iets eigens van te maken.
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De plek in de nabijheid van de Heldense Bossen is uitermate
geschikt, zeker voor de activiteiten van onze 60 leden tellende
jeugdgroepen. Met name onze jeugdgroepen hechten aan een (ook
tijdelijke) huisvesting in Helden Dorp in de nabijheid van het
natuurgebied de Heldense Bossen. Daarnaast zijn er nog veel te veel
onzekerheden over vorm en uitvoering van het nieuwe gebouw,
financiële consequenties, tijdstip ingebruikneming enz.
Het bestuur krijgt de opdracht mee alles te doen dit gebouw en deze
lokatie voor het IVN te behouden.
Met betrekking tot de ontwikkelingen rondom de vorming van de
Stichting Streekcentrum Helden krijgt de voorzitter de opdracht mee
eerst met concretere plannen, financiële consequenties en gevolgen
voor de vereniging m.b.t. inzetbaarheid van mankracht te komen.
Hierna zal een Algemene Ledenvergadering moeten beslissen of en
onder welke condities het IVN Helden deel kan nemen aan de
Stichting Streekcentrum Helden.
Rondvraag.
Er waren geen vragen
Sluiting.
De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering en dankt de
aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en stelt voor deze
avond onder het genot van een drankje en een plakje cake nog even
voort te zetten. Tijdens dit drankje werd er een video gedraaid over
het afwateringskanaal.

De volgende Kijk Op verschijnt 1 oktober 2001. Kopij hiervoor
kunt u op diskette en/of papier vóór 1 september inleveren bij
Sytske Venstra.
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Activiteiten
Okt-nov-dec 2001
Datum
Zo 7 okt

Activiteiten
Paddenstoelenwandeling

Blz:

Lokatie: wordt vlak tevoren bepaald
Gids: Gerard Dings uit Haelen
Vertrek: 9.00 uur vanaf IVN gebouw
Coördinator: Jan Jacobs. Tel: 077-3077792

Do 25 okt

Lezing “De Eifel”

3

Lokatie: IVN gebouw
Inleider: Thijs Abbenhuis
Aanvang: 20.00 uur
Coördinator: Jan Jacobs. Tel: 077-3077792

Do 22 nov

Lezing “Uilen”

4

Lokatie: IVN gebouw
Inleider: Grad Smets
Aanvang: 20.00 uur
Coördinator: Jan Jacobs. Tel: 077-3077792

Zo 23 dec

5

Winterwandeling
Lokatie: nog nader te bepalen
Gids: Peter Maessen
Vertrek: 9.00 uur vanaf IVN gebouw
Coördinator: Peter Maessen. Tel: 077-4653761

Do 10 jan
2002

Nieuwjaarstreffen
Lokatie: IVN gebouw
Aanvang: 20.00 uur
Coördinator: Math Ghielen. Tel: 077-3074939

Het IVN gebouw kunt u vinden op
Kloosterstraat 14 te Helden
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VOORWOORD
Bij een twintigste jaargang.
Voor U ligt weer een Kijk Op.
Inmiddels zijn er 19 jaargangen verschenen. We schreven 1982, toen
een groepje IVN-ers o.l.v. Harry Boumans uren werk verzetten om
onze Kijk Op de moeite waard te doen zijn. Toen verscheen het
blaadje nog 6 x per jaar. Nu nog 4 x per jaar. Al die jaren probeerde
de redactie U op de hoogte te houden van het wel en wee onzer
vereniging. De typemachine werd vervangen door de computer.
Teksten worden aangeleverd op een schijfje. Het samenstellen, knip
en plakwerk, zijn hetzelfde gebleven. De inhoud van de Kijk Op werd
en wordt door de schrijvende leden van ons IVN vorm gegeven. Met
Uw bijdragen kan dat zo blijven. We blijven op U rekenen de
komende jaren.

De redactie
Jan v Enckevort

Kijk Op
Jaargang 20 nr. 1
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LEZING "DE EIFEL"
Donderdag 25 oktober.

De Eifel is een golvende hoogvlakte, deel uitmakend van het z.g.n.
leisteenplateau waartoe ook de Ardennen en het Zuid-Limburgs
heuvelland behoren. Op deze hoogvlakte bevindt zich een afwisselend patroon van uitgestrekte bossen, heidevelden en kleurige landerijen, met kegelvormige bergtoppen en ronde diepe meren, beide
laatsten van vulkanische oorsprong. Deze in feite vrij jonge sporen,
van pas 10.000 jaar geleden, spreken heel erg tot de verbeelding
daar ze nog overal goed te zien zijn in groeven van basalt, tufsteen

en tras. Ook de veel geëxploiteerde koolzuurhoudende bronnen
getuigen van deze activiteit. Verschillende kalkgebieden, met veel
orchideeën, en de Hoge Venen completeren het geheel tot een uniek
gebied. Naar dit alles wil lezinggever U op een tochtje meenemen,
waarbij het menselijke doen en laten niet vergeten wordt. Dit laatste
wordt getoond bij de ontginning van de vulkanische groeven, de
bosbouw, de teelt van hop, tabak en wijndruiven plus een ambachtelijke klokkengieterij. Kortom een variabele tocht waarvan U
hopelijk zult genieten.
Thijs Abbenhuis
Haelen

KIJK OP IVN HELDEN

3

LEZING “UILEN”
Donderdag 22 November

In navolging van de lezing over roofvogels zal Grad Smets ons het
fijne vertellen over uilen. Wie bij de lezing van de roofvogels is
geweest zal gemerkt hebben dat één avond eigenlijk te weinig is om
alles over deze vogels te weten te komen. Hetzelfde geldt voor de
uilen. D.m.v. sheets, dia's en allerlei voorbeeldmateriaal zal Grad de
verschillende soorten aan ons voorstellen. De verschillen in voedsel,
de manieren van jagen, de wijze van nestelen en de specifieke
kenmerken van de verschillende soorten zullen allemaal de revue
passeren.

Jan Jacobs.
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WINTERWANDELING
Zondag 23 December.

Vertrek om 9.00
uur vanaf het
IVN gebouw. De
zondag voor de
Kerstdagen willen we weer een
winterwandeling
houden. Een ontspannende wandeling door een
nog nader te bepalen gebied, hopelijk met een
lekker
vriesweertje wat bij
de tijd van dat
jaar hoort. In deze periode van het jaar is de meeste natuur in rust, en zal er naar heel
andere dingen gekeken worden dan in het voorjaar of in de zomer.
Toch zullen we merken dat er meer in de natuur gaande is dan we zo
zouden denken. We moeten alleen anders zoeken en kijken. Onze
gids Peter Maessen zal ons met deze "winterbril" door de natuur
loodsen.

Jan Jacobs.
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IVN
HELDEN
ERFPLANTDAG

BETROKKEN

BIJ

PROVINCIALE

Op zaterdag 10 november zullen er in Limburg 49 erven beplant
worden in het kader van de provinciale ervenplantdag. In Helden
zullen 13 erven beplant worden.
Het officiele startsein voor deze provinciale erfplantdag zal dit jaar
vallen in Panningen.
Het IVN Helden is gevraagd in de organisatie een bijdrage te leveren.
Andere participanten zijn o.a.; St. ‘t Limburgs erf, IKL, Gemeente
Helden, Milieucooperatie Peel en Maas enLLTB afd. Helden.
Mevr. Odile Wolfs, Gedeputeerde Natuur en Milieu van de Provincie
Limburg zal samen met kinderen de eerste boom planten.

Math. Ghielen.
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OPROEP

Dit Jeugd-IVN jaar gaven zich 60
kinderen op, uit de groepen 6 en 7
van de basisschool. Dit waren er
“10 teveel”. We hebben nu 2
avonden per maand dat we bij elkaar komen. Elke 2e dinsdag van elke maand en de daarop volgende
woensdag komen de groepen bij elkaar. Op dinsdag 28 kinderen en op
woensdag 25 kinderen.
De leiding bestaat nu uit 3 à 4 personen per avond. Dit kan, maar het
zou fijner zijn als er enkele mensen bereid waren de leiding te komen
versterken. Nog mooier zou zijn als we een derde groep op zouden
kunnen starten. Drie keer 20 kinderen is nu eenmaal fijner dan een
keer 28, een keer 25 en een aantal kinderen dat op de wachtlijst staat.
Iets voor U? Werken in en aan de natuur met kinderen?! Je blijft er
jong bij! Neem contact op!

De jeugdwerkgroep
Jan
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EEN ONVERWACHTE ONTMOETING

Op een mooie zomeravond na een veel te hete werkdag, besloot ik dat
er zaden geoogst moesten worden van het mooie bloemenveldje
helemaal achter in de moestuin van mijn zus. Dit fleurige bloemenlint
had mijn man daar, zonder enige kennis gehinderd, vol overgave veel
te laat in het voorjaar gezaaid. Dit kon omdat er nog veel plaats over
was, wat anders steeds geschoffeld zou moeten worden. Nu in
augustus is het er werkelijk prachtig. Ik zie het dan ook al helemaal
voor me hoe het volgend jaar overal strookjes bloemen staan van zelf
verzamelde zaden. Al struinend door het struikgewas en zaden oogstend, kwam ik in aanraking met een behoorlijk groot spinnenweb.
Oeps! In het midden een prachtige geel gestreepte spin. Zo eentje
hadden mijn man en ik nog nooit gezien. De dag erna kwam mijn zus
bij dezelfde spin uit (het is tenslotte haar tuin) en was bijna beledigd
dat we haar niks gezegd hadden. Ze had in haar enigszins verouderde
natuurgids opgezocht
dat het hier om een
zebra- of wespenspin
ging en dat die (nog)
niet in Nederland
voorkwam. Zeldzaam
dus! Gewapend met
camera ben ik toen terug gegaan om bewijs
vast te leggen. Wij
hebben behoorlijk wat
natuurkenners in de
kennissenkring en niemand had er ooit eentje gezien. Bij navraag
bij uw vereniging
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blijkt deze spin, sinds een jaar of zes, her en der gezien te zijn. Hij
blijkt nog leuk genoeg voor dit verslag. Zo zie je maar, dat je zelfs in
je eigen bloementuintje bijzondere ontdekkingen kunt doen. Voor de
eventueel wat oudere Heldense leden is het misschien aardig om te
weten, dat dit alles zich voltrekt bij ons ouderlijk huis 'de Kattestert'
in Egchel, waar mijn zus tegenwoordig woont. We blijven ze van dag
tot dag volgen. Dus blijf goed kijken, misschien zijn er al meer.

Marian Wijnands-Beeren
Egchel
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ONTWIKKELINGEN RONDOM ONS IVN-GEBOUW (2)

In de vorige KIJK OP schreef ik jullie
de stand van zaken rondom het IVN
gebouw. Het IVN zou naar alle waarschijnlijkheid moeten verhuizen naar
het oude MAVO gebouw aan de Nijverheidsstraat in Panningen. Ook
schreef ik jullie dat hiertegen vanuit
onze vereniging nogal wat weerstand
was. Deze weerstand heeft er o.a. toe
geleid dat de Gemeente Helden ons een ander aanbod heeft gedaan.
Dit aanbod luidde dat het IVN wel in het huidige gebouw (de oude
ODA school) kan blijven maar moet doorschuiven naar de lokalen
van onze buurman, de EHBO. Deze vereniging zou (tijdelijk) moeten
verhuizen naar een pand in de Kerkstraat in Panningen. Het huidige
Rode Kruis gebouw. Al deze veranderingen hebben te maken met in
het ODA gebouw meer plaats te maken voor peuter en kleuteropvang.
Mogelijk hebben deze veranderingen een tijdelijk karakter.
Het IVN en ook de EHBO komen later beiden in aanmerking voor
een nieuwe huisvesting in een nog te bouwen multifunctioneel
centrum aan de Kloosterstraat in Helden.
Met de doorschuiving naar de lokalen van de EHBO
kan het IVN, onder voorwaarden, wel leven. We blijven dan immers in het ODA-gebouw. De EHBO heeft
echter wel grote moeite met de verhuizing naar Panningen en heeft gevraagd of gezamenlijk gebruik van
de lokalen mogelijk is. Wij hebben op deze vraag voor
alsnog niet negatief gereageerd. Een gezamenlijk gebruik van de grote ruimte is onder voorwaarden bespreekbaar. Zowel het IVN als ook de EHBO zouden
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beiden moeten blijven beschikken over een eigen
stafkamer met van daar uit een verbinding met de
grote ruimte.
Op het moment dat ik dit schrijf is het begin september. Op het moment van verschijnen van de KIJK
OP is het begin oktober. Standpunten kunnen dan mogelijk alweer
veranderd zijn .
Binnenkort zal er een overleg plaatsvinden met Gemeente, EHBO en
IVN waarin gezamenlijk de mogelijkheden en onmogelijkheden besproken worden.
We houden jullie op de hoogte.

Math. Ghielen.
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ONTWIKKELINGEN RONDOM STREEKCENTRUM (2)

Zoals jullie in de vorige KIJK OP hebben kunnen lezen is het IVN gevraagd
zitting te nemen in een kontaktgroep
visieontwikkeling ”Streekcentrum Helden”. Het doel van deze kontaktgroep is
te komen tot een oprichting van een
cultuur- en natuurhistorisch streekcentrum in museumvorm.
Participanten in dit overleg zijn; Heemkundevereniging Helden,
Stichting Oudheidkamer Helden, Stichting Deportatie Okt. 1944
Noord- en Midden Limburg, Stichting Historische werkgroep De
Breede uit Maasbree, Stichting Toerisch Kessel en IVN Helden.
Heemkunde verenigingen uit Meyel en Baarlo overwegen nog deelname.
Het IVN Helden probeert het IVN aandeel te vergroten door het IVN
Maasbree/Baarlo en Meyel, de consulent Natuur en Milieu educatie
hierbij te betrekken. Het doel is te komen tot een regiobreed gedragen
streekcentrum met als werkgebied de regio tussen Maas en Peel.
Dit museum zou dan vorm moeten krijgen in- en rondom het huidige
klooster Kerkeboske in Helden.
De kontaktgroep heeft als centraal thema “water, industrie en handel
“ gekozen. Het zal een interaktief museum moeten worden wat anders
zal zijn als de dertig andere heemkunde of streekmusea in Limburg.
Samenwerking en afstemming zal echter wel een belangrijk gegeven
zijn.
Met medewerking van dhr. Verstraelen, regiomanager LBT (Limburgs Buro Toerisme) en Mevr. A. Vugts, provinciaal museumconsulente, wordt dit thema uitgewerkt en in een plan van aanpak
gegoten. Ter financiering van verwerving, inrichting en exploitatie
van dit Streekcentrum zullen gemeentelijke, provinciale en Europese
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gelden beschikbaar moeten komen. De organisatiestructuur zal een
Stichtingsvorm als basis krijgen.
In de komende maanden zal moeten blijken of e.e.a. haalbaar is.
Middels de KIJK OP zullen wij jullie over de ontwikkelingen op de
hoogte houden.
Zijn hier vragen of opmerkingen over dan ben ik graag bereid hierop
in te gaan.

Math. Ghielen
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VOOR DE JEUGD

Als je deze Kijk Op krijgt is het al oktober. Je bent dan al 1 keer in
het IVN gebouw geweest. De eerste bijeenkomst was op 11 of 12
september. Wij, van de jeugdwerkgroep, hopen dat je het gezellig
hebt gevonden. Toen je naar huis ging heb je ook een blaadje
gekregen. Op dat blaadje staan alle bijeenkomsten. Goed bewaren.
We maken er samen weer een fijn Jeugd IVN-jaar van.
Als je een keer niet kunt komen is het fijn als je je even afmeldt. Over
enkele weken heb je al weer herfstvakantie. Het eerste stukje van het
schooljaar is al weer voorbij. Het is herfst. De bomen en struiken
krijgen heel veel mooie kleuren. De natuur gaat zich klaarmaken voor
de winter. Doe jij dat ook? Ja, mensen doen dat ook! Vroeger hadden
de mensen daar heel veel werk mee. Nu is het allemaal veel
gemakkelijker. Voor de natuur is er in al die jaren niets veranderd.
Kikkers kruipen al eeuwen in de modder als het kouder wordt. Vogels
trekken al eeuwen naar warmere landen of komen hier naar toe. In de
Kijk Op van 1 januari schrijf ik een stukje over hoe de mensen zich
vroeger klaar maakten voor de winter.

Jan
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IVN–VERTEGENWOORDIGING IN GEMEENTELIJKE ADVIESORGANEN.

Naast de natuuraktiviteiten van onze werkgroepen, jaarprogramma en
p.r. is onze vereniging ook vertegenwoordigd in een aantal
Gemeentelijke Adviesorganen.
Hieronder een opsomming:


H.A.R.T. groep (Helden Aktief in Recreatie en Toerisme)
Dit adviesorgaan adviseert het Gemeentebestuur inzake de
recreatieve en toerischtische ontwikkelingen in Helden.



G.W.P. (Gemeentelijk Water Plan)
Dit adviesorgaan adviseert het Gemeentebestuur inzake
(hemel)waterbeheersing.
Hierin komen facetten als opvang, afvoer, berging, kwaliteit van
(hemel)water aan de orde. O.a. het bekenstelsel is hiervan een
onderdeel, zowel wat betreft afvoer cq opstuwing als
Natuurbeheer komen hierbij aan de orde.



GROENPLATFORM
Vorig jaar is een intergemeentelijk landschapsbeleidsplan
opgesteld en goedgekeurd. In dit plan staat vermeld hoe in grote
lijnen ons landschap er uit moet zien in de komende jaren en
welke functies er in dit landschap een plaats moeten vinden. Met
name de plaats die natuur en landschappelijke waarden hierin
moeten krijgen. Om dit landschapsbeleidsplan te kunnen
begeleiden wordt een gemeentelijk Groenplatvorm ingesteld
waarin alle betrokken partijen een plaats krijgen.
Daarnaast wordt het IVN om advies gevraagd bij o.a. de
Gemeentelijke Boomverordening en beheersconvenanten.
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In al deze commissies heeft onze voorzitter namens het IVN zitting.
Hij doet voor advies een beroep op andere leden van onze vereniging.

Math. Ghielen.

NOG EVEN TERUGBLIKKEN…

Fietstocht op zondag 24 juni.
Onze jaarlijkse landschapsfietsroute kreeg dit jaar de titel “Tuin van
Limburg “ mee.
Deze door Mien Janssen uitgezette tocht voerde de deelnemers door
een geweldig mooi landschap in
Helden, Meyel, Heibloem, Roggel,
Haelen, Horn en Neer. Een fietstocht langs weidegebieden, peelrestanten, het Leudal, vogelreservaten langs de Maas en pittoreske
dorpen.
Een fietstocht voor alle landschapsliefhebbers een “must “.
Ongeveer 100 fietsers kwamen een
routebeschrijving halen.
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VLINDERWANDELING
Woensdag 8 augustus 2001

Om 20.30 uur zijn we vanuit het IVN gebouw naar Dubroek in
Maasbree gegaan, waar onze gids Peter Wijnhoven al uren van
tevoren de nodige voorbereiding had getroffen om de vlinders te
lokken. Helaas hadden we pech met het weer. De voorgaande dagen
waren zeer slecht en nat, zodat het smeren van de lokstoffen slechts
minimaal resultaat had. Gelukkig zagen we toch nog een
huismoedertje, diverse gamma-uiltjes en enkele piramide-uiltjes.
Verder verschillende motjes, sprinkhanen en torren. Al met al toch
een heel geslaagde avond met een eigen sfeer. De grootste verrassing
was voor Peter Maessen op donderdagavond 9 augustus toen hij van
de camping Heldense Bossen een telefoontje kreeg dat er 15 mensen
stonden te wachten op de camping voor de vlinderwandeling!
Aangezien we deze mensen niet wilden teleurstellen, hebben Peter en
ik de wandeling op donderdag nog maar eens herhaald. Volgens onze
campinggasten een zeer geslaagde wandeling, en volgens de
aanwezige kinderen leuker dan de spokentocht op de camping. En dat
wil toch wat zeggen!!!
Jan Jacobs

KIJK OP IVN HELDEN

17

AVONDWANDELING
Donderdag 19 juli

Onze gids Wim Maessen had inderdaad een heel mooi stukje natuur
uitgezocht. De Marisberg, Belgenhoek en een stukje van de Kwakvors. Een geweldig mooi stukje natuur binnen onze gemeenschap.
Met zijn tienen vertrokken we vanuit Wim zijn woning via zijn
achtertuin in de bossen. Met een beetje geluk zouden we het droog
houden. Dus niet. Ondanks de regen was het een mooie tocht met zeer
grote variatie van gebieden, en een gids die ons alles over het gebied
kon vertellen. In het gedeelte bij het Helenaveens kanaal met zijn
open terreintjes kon je de reeën zo voorstellen. Daar lieten ze zich
niet zien, maar vlak bij Wim's huis, net nadat hij gezegd had dat je ze
zokort bij huis niet zag, staken twee reeën voor ons de weg over.
Toch leuk!

Jan Jacobs
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JONGE WESPENDIEF GEVONDEN

Bij de controle van dit seizoen kwamen enkele leden van de
Vogelwerkpgroep uit bij een nest van een wespendief.
Men trof bij het nest een op de grond zittende zeer verzwakte jonge
wespendief aan die uit het nest was gevallen. Om deze jonge vogel te
kunnen laten overleven werd hij overgebracht naar het vogelasiel van
Ed van der Zwet in Someren. Hier zal worden geprobeerd de vogel
weer op te lappen zodat hij nog dit seizoen in de natuur zal worden
teruggezet.
In de gemeente Helden treffen we diverse roofvogels als buizerd,
havik, torenvalk, sperwer en boomvalk, en iets minder algemeen,
zeker als broedvogel, de wespendief. De wespendief is een zeldzame
broedvogel die voornamelijk wordt waargenomen in bosachtige
streken in het oosten des lands. Deze vogel trekt door van begin
augustus tot in oktober en van april tot eind mei. Het vliegbeeld van
de wespendief verschilt van de buizerd en ruigpootbuizerd door de
smallere vleugels, langere staart, kleinere kop en langere hals. De
vlucht lijkt op die van de buizerd, doch zweeft iets minder. Sinds
enkele jaren worden er in de gemeente Helden wespendieven
gesignaleerd en soms ook broedgevallen waargenomen. Voor
meldgevallen van zieke of gewonde gevonden roofvogels kunt u
terecht bij G. Smets. Tel: 077-4651300
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Bezoek eens onze website

Het IVN Helden heeft een eigen website. Hier kunt u veel
wetenswaardigheden over onze vereniging lezen zoals:
jaarprogramma, contributie, de verschillende werkgroepen, bestuur en
de laatste nieuwtjes. Ook vindt u informatie over de natuur-gebieden
in en rondom onze gemeente en kunt u vogelgeluiden horen. Leest u
zelf, een bezoekje aan onze website is de moeite waard:
http/www.ivnhelden.myweb.nl

Aan deze Kijk Op werkten mee
Jan van Enckevort
Jan Jacobs
Math Ghielen
Sytske Venstra
Marian Wijnands
Thijs Abbenhuis

De volgende Kijk Op verschijnt 1 januari 2002. Kopij hiervoor kunt u
op diskette en/of papier vóór 1 december inleveren bij Sytske
Venstra. E-mailen mag ook. Svenstra@hetnet.nl
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