Activiteiten
Jan-feb-mrt 2002
Datum
Do 10 jan

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

Blz:
3

Za 12 jan

Voorjaarsonderhoud oudste jeugd + vrijwilligers
Vertrek: 9.00 uur vanaf IVN gebouw
Coördinator: Grad Smets. Tel: 077-4651300

Zo 13 jan

Vogelobservatietocht over de Maas
Vertrek: 13.00 vanaf Maashees of Well
Coördinator: Peter Maessen. Tel: 077-4653761

8

Do 21 feb

Lezing spechten
Locatie; IVN gebouw
Inleider: Grad Smets
Aanvang: 20.00 uur
Coördinator: Jan Jacobs. Tel: 077-3077792

10

Do 21 mrt

Dialezing: De nieuwe oude Kwakvors
Locatie: IVN gebouw
Inleider: Math Ghielen
Aanvang: 20.00 uur
Coördinator: Math Ghielen. Tel: 077-3074939

9

Het IVN gebouw kunt u vinden op
Kloosterstraat 14
Helden
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VOORWOORD

Op de drempel van al weer een nieuw
jaar. Als ik dit voorwoord schrijf weet ik
niet hoe onze wereld er zo rond de jaarwisseling uit zal zien. Een witte wereld?
Een wereld die ons doet ervaren wat een
echte winter is? Wie weet ? Nu, einde
november, ziet onze omgeving er winterklaar uit. Over enkele weken ontwaken
al weer de eerste planten en dieren uit
hun winterrust. De dagen lengen, een
nieuw voorjaar komt er beslist aan. Staan
wij ook even stil? Nemen wij ook even
winterrust? De tijd tikt door….
Van de ene op de andere seconde staan
we in een nieuw jaar.
De beste wensen mensen voor dat
nieuwjaar. Een jaar waarin we weer veel
kunnen betekenen voor de natuur en…
voor elkaar.

De redactie
Jan van Enckevort

Kijk Op
Jaargang 20 nr. 2
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Deze woorden sieren veel kerst- en nieuwjaarskaarten. Er wordt
mee bedoeld dat we weer alle goeds toegewenst krijgen voor het
nieuwe jaar. Goede gezondheid, veel liefde en geluk en vele fijne
momenten zowel prive danwel op je werk of waar dan ook.
Een goede gewoonte zo op het einde van het oude jaar en het begin
van het nieuwe jaar.
Zo ook wil het bestuur van het IVN Helden jullie allen alle goeds
toewensen voor 2002, in gezondheid en in alle doen en laten. Veel
plezierige natuurbelevenissen, nieuwe dingen ontdekken en natuurlijk samen met het IVN op pad gaan.
Om deze woorden nog meer inhoud te geven is het al enige jaren
een goede gewoonte binnen ons IVN elkaar deze wensen persoonlijk te geven op ons jaarlijks nieuwjaarstreffen.
Ook dit jaar willen wij jullie graag uitnodigen samen op het nieuwe
jaar te toosten en wel op donderdag 10 januari 2002 in ons verenigingsgebouw. Aanvang 20.00 uur.
In een gezellige sfeer, met een hapje en een drankje, kijken we even
terug naar het verleden, doch vooral naar de toekomst.

B
e
s
t
u
u
I
IVN Helden
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CONTRIBUTIE 2002

Eén dezer dagen kunt u weer de acceptgirokaart in uw brievenbus
verwachten voor de contributie.
Het bestuur van het IVN heeft besloten de contributie voor 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. De contributie wordt verhoogd naar 17,50 euro (was
36,00 gulden). De korting voor uitkeringsgerechtigden wordt 2 euro
(was 5 gulden). Het abonnementsgeld voor de Natuurgids blijft hetzelfde nl. 12,50 euro (was 27,50 gulden). Jeugdleden betalen 6 euro
(dit wordt contant betaald op de eerste bijeenkomst van het jaar).
Met het overgaan van de gulden naar de euro is er bij de bank veel
veranderd. De bank ziet graag dat we de contributie per incasso
gaan innen (wordt goedkoper). Het bestuur van de IVN heeft echter
besloten dit jaar nog gebruik te maken van de acceptgiro en te
overwegen om in 2003 over te gaan op incasso innen.
Daarom ontvangt u dit jaar nog een acceptgirokaart waarmee u de
contributie en eventuele abonnementskosten Natuurgids voor het
jaar 2002 kunt voldoen.
Contributie:
Leden
Euro 17,50 (was f 36,=)
Uitkeringsgerechtigde leden
Euro 15,50 (was f 31,=)
de
2 gezinslid
Euro
9,00 (was f 18,=)
Uitkeringsgerechtigde
Euro
7,00 (was f 13,=)
Jeugdleden
Euro
6,00 (was f 12,50)
Abonnementsgeld voor de Natuurgids:
Bent u tevens geabonneerd op de Natuurgids dan komt er nog
Euro 12,50 bij.
Sytske Venstra, penningmeester
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ONTWIKKELINGEN RONDOM STREEKCENTRUM (3)

De contactgroep visieontwikkeling Streekcentrum Helden, waarin
ook het IVN vertegenwoordigd is, is bezig met een concept voorstel
voor de Museale doelstelling en inrichting van het toekomstige
streekcentrum. Hierbij is een gerenommeerd museumbureau betrokken. Dit streekmuseum beoogt
een regionaal streekcentrum te
worden wat gericht is op de
natuurhistorische en historische
bijzonderheden in de streek tussen Peel en Maas. In de contactgroep zitten vertegenwoordigers
van (heemkunde) verenigingen
uit Maasbree, Baarlo, Kessel en
Helden. Meijel is niet direct betrokken maar volgt de ontwikkelingen op enige afstand. Het museum streeft naar een professionele bedrijfsvoering waarin objecten
van de diverse heem- en natuurverenigingen ingebracht worden.
Het bureau Drijver en Partners is voor de Gemeente Helden aan het
onderzoeken welke ruimtelijke consequenties dit geeft en gaat na
hoe e.e.a. te exploiteren is.
Het is de bedoeling dat in of nabij dit streekcentrum het IVN straks
een nieuwe huisvesting krijgt.
Wilt U graag meer weten, neem dan contact op met ondergetekende.

Math. Ghielen.
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ONTWIKKELINGEN RONDOM HET IVN GEBOUW (3)

In de vorige Kijk Op schreef ik jullie wat
de verwachtingen waren omtrent ons
gebouw.
Intussen is duidelijk geworden wat de
“voorlopige toekomst” is. We zijn intussen verhuist naar het grote lokaal van de
EHBO. Onze eigen lokalen en de stafkamer van de EHBO zijn ontruimd, verbouwd, geschilderd en al in gebruik bij Peuterspeelzaal Het
Dorpelke.
EHBO en IVN hebben gezamenlijk het grote lokaal ingericht en het
geheel straalt een heel aardige IVN sfeer uit. We zullen de eerste
jaren deze ruimte delen met de EHBO. De stafkamer van het IVN
komt tot augustus 2002 in een afgescheiden deel van de gang.
De bedoeling is dat zowel in de stafkamer als in het grote lokaal
verlaagde plafonds worden aangebracht en opnieuw geschilderd. Dit
zal in het begin van 2002 gaan gebeuren.
In augustus 2002 zal het duidelijk zijn of de peuterspeelzaal in het
gebouw gehuisvest blijft of gaat verhuizen. Afhankelijk hiervan
zullen zowel de EHBO en het IVN hun stafruimtes weer terugkrijgen of zullen er stafkamers aangebouwd worden. Al dan niet in semi-permanent bouw. Het
gezamenlijke gebruik van de grote ruimte zal
blijven totdat er nieuwbouw komt over enkele
jaren.
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Het is een drukke tijd geweest, met veel vergaderen, nadenken over welke beslissingen
we moeten nemen, verhuizen, herinrichten,
maar ook van vele frustraties, vertragingen en
onduidelijkheden. We zijn er nog niet helemaal uit maar we hebben goede hoop dat
alles op zijn pootjes terechtkomt.

Een woord van dank wil ik hierbij toch graag uitspreken aan alle
leden die in deze voor ons toch moeilijke zaak meegedacht,
meevergaderd en vooral ook meeverhuisd hebben.
Een woord van dank past ook de helpers van de gemeente en de
leden van de EHBO. Met name het bestuur en een aantal leden van
de EHBO hebben hieraan constructief meegedacht en meegewerkt .

Math. Ghielen.
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VOGELOBSERVATIETOCHT OVER DE MAAS

Zondag 13 januari 2002 organiseert de Vogelwerkgroep een
vogelobservatietocht over de maas en maasplassen bij Maashees.
Een aantal leden van de VWG hebben deze tocht reeds gemaakt en
wezen ons op de geweldige ervaringen die zij op deze tocht
opgedaan hebben.
Opgave en informatie over deze tocht, die overigens alleen bij
voldoende opgave doorgaat, kan Peter Maessen U geven. (077
4653761)
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DIALEZING “DE NIEUWE OUDE KWAKVORS “.

Op donderdag 21 maart zal Ber Geuyen uit
Grashoek zijn nieuwste diaklankbeeld “De
nieuwe oude Kwakvors“ presenteren. Het
nieuwe natuurgebied “De Kwakvors“ ligt in de
uiterste westhoek van Helden in de nabijheid
van de Peelkanalen en het natuurgebied “De
Scherliet”.
“De Kwakvors“ is enkele jaren geleden aangelegd en heeft zich in korte tijd ontwikkelt tot een waar vogeleldorado. Twee jaar geleden heeft Ber Geuyen onze vereniging reeds
getrakteerd op een schitterende wandeling door dit gebied en op
donderdag 21 februari wil hij zijn op dia vastgelegde ervaringen in
dit gebied aan de liefhebber presenteren.
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw.

Math. Ghielen.
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SPECHTEN

Donderdag 21 februari is er een lezing
over spechten. Wij raden iedereen deze
lezing van harte aan. Vooral omdat er een
vervolg is in de vorm van een wandeling
op 7 april waarbij Grad Smets ons de
spechten in het Kesseleikerbroek in het
vroege voorjaar in al hun pracht zal laten
zien.
Gedurende de lezing zal Grad met allerlei
voorbeeldmateriaal ons laten zien hoe het
leven van de specht eruitziet.
Hij zal ons leren waar we op moet letten om verschillende soorten te
herkennen als je in het bos rondloopt. Op vragen hoe het kan dat
zo’n naar verhouding kleine vogel geen hersenschudding krijgt door
in dat gezonde harde hout een groot gat te hakken, zal een antwoord
gegeven worden.
Het zal in navolging van de lezingen over roofvogels en uilen weer
een zeer interessante avond worden. En vergeet vooral niet ook de
datum van 7 april vast te leggen.
Jan Jacobs
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BESTE JEUGDLEDEN

Brrr koud? Lekker warm?
Als je dit leest hoef je maar naar buiten te kijken om te zien welk
winterweer het is. Je zit binnen en hebt het lekker warm. Misschien
ga je schaatsen? Ligt er veel sneeuw? Dan maak je een sneeuwpop
of misschien wel een echte iglo. Als het echt wintert…..
Als ik dit stukje schrijf is het nog
geen winter. De weerman kan ook
niet ver vooruit kijken. Dat is maar
goed ook. Wat de natuur in deze
donkere maanden doet? Die maakt
zich weer klaar voor een nieuw
voorjaar! In oktober hadden we
paddestoelen gezocht. Weet je nog
wat die deden? Die maakten van
afgevallen bladeren weer nieuw
voedsel voor de kruiden, struiken en
bomen. In november heeft Grad ons veel verteld over roofvogels en
trekvogels. Is het hier nu erg koud, dan zijn de kieviten verder naar
het zuiden verhuisd. Waarom blijven die trekvogels niet in het
zuiden als het daar toch altijd lekker warm is? Grad heeft ons
wegwijs gemaakt in het vogelrijk. Tja, en in december? Daar schrijf
je zelf maar eens een stukje over! Voor de Kijk Op van april! Doen.

Jan van Enckevort
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Voormalige poelen en nu nieuw heidegebied van de waterleiding
in de Heldense bossen.

Nu is de tijd aangebroken om de nieuwe bestemming van de
voormalige poelen te verwezenlijken.
Samen met de jeugd-IVNers zaaien we 20 oktober struikheide in,
zodat er een mooi heidegebiedje ontstaat in de Heldense Bossen.
Meneer Stultiens van de waterleidingmaatschappij Limburg wacht
de kinderen al bij de voormalige poelen op. Hij heeft kruiwagen en
rieken meegenomen. De struikheide ligt op twee grote hopen te
wachten op verspreiding. Grad Smets legt eerst uit wat er de afgelopen jaren voor ontwikkelingen in dit gebied zijn geweest en wat
de bedoeling voor de toekomst is.
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Nu er geen water meer in de poelen blijft staan is het een ideaal
gebied voor heide. De zaaitijd voor heide is nu aangebroken. Als je
goed op de grond kijkt zie je al spontaan opgekomen heideplantjes.
Er staan natuurlijk ook veel zaailingen van berken en dennen. Deze
worden uitgetrokken, omdat die de ontwikkeling van heide in de
weg staan. Grad verdeelt het werk onder de kinderen. De oudsten
vullen de kruiwagens en leggen verspreid over de voormalige
poelen kleine hoopjes struikheide. De andere kinderen verspreiden
deze hoopjes over het hele gebied. Tijdens het werk ontdekken de
kinderen nog enkele jonge kikkers. Waaruit blijkt dat het nodig is
dat we het komende voorjaar weer kikkers, padden en salamanders
redden uit dit gebied.

Toos Koopmans
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DE WESPENSPIN

De wespenspin kwam oorspronkelijk alleen voor rond de Middellandse Zee. Maar omdat de laatste jaren de gemiddelde temperatuur
langzaam omhoog is gegaan, kan deze spin zich steeds noordelijker
handhaven. In 1980 is de spin voor het eerst in Nederland waargenomen bij Waterop aan de Gulp in Zuid Limburg. Pas 5 jaar later
volgde de tweede waarneming bij Eijsden. Nu zijn er al enkele gezien op de Veluwe. In 2001 zelfs eentje in Egchel.
De wespenspin (Argiope bruennichi) is een spectaculaire spin. Het
vrouwtje behoort met haar indrukwekkende poten en haar lichaamslengte van bijna 2 centimeter tot de grootste van Midden-Europa. Ze
is gemakkelijk te herkennen aan de geelzwarte tekening op het dikke achterlijf. Zie foto in Kijk Op okt. 2001.
In het najaar maakt de wespenspin een wielvormig web, dat veel
lijkt op dat van de gewone kruisspin. In het web, dat in gras of lage
struiken wordt geweven, vangt de wespenspin sprinkhanen en allerlei andere insecten. Zelfs joekels van libellen vallen regelmatig ten
prooi. Het mannetje van de wespenspin is beduidend kleiner dan het
vrouwtje en wordt maar zelden gezien. Hem is slechts een kort
leven beschoren. Hij verdwijnt direct na de paring in het web van
het vrouwtje, waar hij helemaal opgevreten wordt. Een maand later
legt ze haar eitjes in een prachtige eivormige cocon, ter grootte van
een walnoot. Hieruit kruipen een maand later tientallen kleine spinnetjes. Zij spinnen al gauw een lange draad, waarmee ze zich door
de wind en opstijgende luchtstromingen kilometers ver laten wegvoeren. Zo verspreiden ze zich in rap tempo over de rest van het
land. Een geliefd biotoop van de wespenspin zijn de ontwikkelingsterreinen langs de Maas, de omgewoelde grond werd hier al snel
begroeid door ruige kruiden. ontwikkelingsterreinen langs de Maas.
Bron: Grasduinen
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LEZING THIJS ABBENHUIJS

Een variabele tocht door de Eifel was het programma wat Thijs voor
ons presenteerde.
De dia’s spraken voor zichzelf, maar vol enthousiasme werden we
door de golvende hoogvlakte meegenomen. Voor mensen die in de
Eifel willen gaan wandelen gaf deze lezing een schat van informatie.
Niet alleen de natuur maar al zijn aspecten er rond omheen zoals,
het ontstaan en de mens die in harmonie met deze natuur moet
leven, kwamen veelzijdig aan bod.
Een gebied wat we eenieder kunnen aanraden.

Jan Jacobs
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LEZING UILEN

In navolging van de lezing over roofvogels vertelde Grad Smets ons
d.m.v. sheets, dia’s en allerlei voorbeeldmateriaal het fijne over
uilen.
Een twintigtal leden waaronder ook enkele jeugdleden volgde met
grote belangstelling het verhaal van deze nachtdieren. Juist doordat
deze vogels nachtdieren zijn maakt het bestuderen van deze soort
erg moeilijk. In Helden vinden we de bosuil, de ransuil, het steenuiltje en de kerkuil. Gelukkig zijn er een aantal actieve mensen in
onze vereniging die door het ophangen van nestkasten voor de
kerkuil, het steenuiltje en de bosuil ervoor gezorgd hebben dat de
populatie van deze soorten in Helden redelijk is.
De biotopen, het voedsel, de manieren van jagen, de wijze van
nestelen en de specifieke kenmerken van de verschillende soorten
passeerde allemaal de revue.

Jan Jacobs.
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TERUGKIJK PADDESTOELWANDELING.

Het Leudal in Haelen bleek ook dit jaar weer de mooiste plek.
Gerard Dings zorgde ook dit jaar voor een zeer boeiende en
interessante tocht. 22 Volwassenen en 9 kinderen liepen mee.
Er bleken toch meer paddestoelen te staan als we dachten. Thijs
Maessen noteerde 52 soorten, waaronder verschillende soorten
ammonieten, aardappelbovisten, bekerzwammetjes, berkenzwam,
vliegenzwam, kleverig koraalzwammetje, de stekeltrilzwam door
zijn afwijkende vorm en uiterlijk een leuke ontdekking, enkele
fraaie heksenboleten, dennemoorder, russula’s, en alle andere die ik
vergeten ben.
Veel mensen zien op tegen de veelheid in soorten en Latijnse
namen. Maar mijn ervaring is toch dat ze allemaal wel een logische
Nederlandse naam hebben. Daarbij gaat het er meer om te zien dat
in deze herfstperiode de natuur een heel ander gezicht laat zien, wat
maar van korte duur is.
Kleverig koraalzwammetje

Jan Jacobs.
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VOOR DE JEUGD
In de Kijk Op van oktober had ik een stukje geschreven over hoe de
dieren zich klaar maken voor de winter. Ik heb jullie toen beloofd
dit keer een stukje te schrijven over hoe de mensen zich vroeger
klaar maakten voor de winter. Er was geen diepvries waarin je
groenten en vlees kon bewaren. Er waren geen koelkasten om
voedsel te kunnen bewaren. Bij de kruidenier stond geen grote
diepvries met allerlei kant en klare spullen. Nee, vroeger was dat
anders.
De mensen droogden vruchten. Denk maar
aan rozijnen. De appels werden in schijfjes
gesneden, aan een touw geregen en te
drogen gehangen. In de winter hadden ze
dan gedroogde appeltjes. Het vlees werd
gezouten, gedroogd of ingemaakt in glazen
potten.
Als de mensen een dier slachten hadden ze in één keer heel veel
vlees. Dat moesten ze bewaren. Nu wordt al dat vlees in een grote
diepvries bewaard. Er zijn nu niet veel mensen meer die thuis dieren
houden en dan slachten. Mag ook niet zo maar.
De groenten die de mensen in de winter aten waren de
wintergroenten. Vooral veel koolsoorten. In de zomer werden ook
bonen gedroogd of ingemaakt in een grote pot van gebakken klei.
Zo werd ook de witte kool (zuurkool) in de herfst gesneden en in
zo’n pot gedaan. Nu kun je het hele jaar alle groenten kopen in de
supermarkt. Groenten die in de winter hier niet groeien worden in
warme landen gekocht. Of de mensen bouwen hier grote glazen
kassen die ze in de winter kunnen verwarmen. Er is veel veranderd!
Wie weet wat we in de toekomst ’s winters eten?

Jan v Enckevort
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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 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

Aan deze Kijk Op werkten mee
Jan van Enckevort
Jan Jacobs
Math Ghielen
Toos Koopmans
Sytske Venstra

De volgende Kijk Op verschijnt 1 april 2002. Kopij hiervoor kunt u
op diskette en/of papier vóór 1 maart inleveren bij Sytske Venstra.
E-mailen mag ook. Svenstra@hetnet.nl
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Activiteiten
April-mei-juni 2002
Datum
Zo 7 apr

Activiteiten
Wandeling spechten. Locatie: Kesseleikerbroek
Gids: Grad Smets
Vertrek: 9.00 uur vanaf IVN gebouw
Coördinator: Jan Jacobs.
Tel: 077-3077792

Blz:
11

Do 18 apr

Jaarvergadering. Locatie: IVN gebouw
Aanvang 20.00 uur
Coördinator: Peter Maessen. Tel: 077-4653761

3-10

Zo 21 apr

Voorjaarswandeling. Locatie: Kwistbeek
Gids: Grad Smets
Vertrek: 9.00 vanaf het IVN gebouw
Coördinator: Math Ghielen. Tel: 077-3074939

-

Zo 5 mei

Fietstocht. Locatie: Swalm-Nette
8.30-9.30 route uitreiking IVN gebouw
Coördinator: Harry Boumans. Tel: 077-3073128

12

Zo 12 mei

Voorjaarswandeling. Locatie: Van Swalm naar Maas
Gids: Harry Boumans
Vertrek: 8.30 uur vanaf IVN gebouw
Coördinator: Harry Boumans. Tel: 077-3073128

13

Za 1 jun

Dagwandeling. Locatie: Monschau
Gids: Harry Boumans en Math Ghielen
Vertrek: 7.30 vanaf Wilhelminaplein Panningen
Coördinator: Harry Boumans. Tel: 077-3073128

14

Het IVN gebouw kunt u vinden op
Kloosterstraat 14 te Helden
Route: Bij de rotonde bij hotel Antiek richting Kessel
Na ongeveer 200 meter bij de bocht links af, schuin de Kloosterstraat in.
Het tweede gebouw aan de rechter kant is het IVN gebouw.
Parkeer plaatsen ruim aanwezig.

KIJK OP IVN HELDEN

1

VOORWOORD
In dit lentenummer van de Kijk Op een voorwoord dat past bij dit
mooie jaargetijde. Plant, dier en mens zijn blij dat de donkere tijd
weer achter ons ligt. In die, dit jaar erg natte donkere tijd, werden
overal voorbereidingen getroffen voor een nieuw voorjaar. Voor
veel planten en dieren een drukke tijd. Gezoem, gesjouw, gefladder,
gepronk, geritsel en gefluit vallen die mensen op die weten te
genieten van de rust van de natuur.
Genieten van het kleinste verrassende bloempje dat zijn best doet
het veroverde plekje te behouden om zo de grootse schoonheid te
kunnen tonen. Genieten van
alle jonge diertjes die in heel
erg korte tijd leren leven in
hun omgeving. Een omgeving
met veel mogelijkheden maar
ook bedreigingen.
Natuurliefhebbers maakt allen
ziend en geniet.

De redactie
Jan van Enckevort

Kijk Op
Jaargang 20 nr. 3
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
“Ik wil best wel eens wat doen binnen het IVN “, zeggen gelukkig
nog een aantal leden van onze vereniging, “ maar…… als het maar
geen vergaderen is ”!
Toch deze uitnodiging om voor deze ene keer toch maar eens te
komen vergaderen. Meedenken met de doelstelling en de toekomst
van onze vereniging en onze rol in onze natuur. Vele belangrijke
zaken staan ons de komende jaren te wachten, Te denken valt aan
onze rol binnen het nieuwe cultuur- en natuurhistorisch
streekcentrum in Helden, onze huisvesting nu en in de toekomst, het
uitbouwen van onze werkgroepen, de ontwikkeling van een ander
wegbermenbeheer in de gemeente Helden, onze bemoeienissen met
de natuurontwikkeling in het Kwistbeekdal, ons 25 jarig jubileum in
2003, deelname aan het Groenplatvorm in de Gemeente Helden, de
reconstructie van het buitengebied, het Gemeentelijk Waterplan, de
vele activitieiten van ons jaarprogramma, het betrekken van meer
leden, die al dan niet tijdelijk zich bezig houden met
bovengenoemde projecten, de uitbreiding, vernieuwing, verjonging
van het bestuur, enz enz enz……….
Kortom, reden genoeg om gezamenlijk deze toekomst te bespreken
en natuurlijk terug te kijken wat 2001 ons bracht, even de mensen te
bedanken die zich ook in 2001 weer ingezet hebben voor onze
vereniging en voor de Heldense natuur.
Graag nodig ik jullie dan ook namens de overige bestuursleden uit
onze Algemene Ledenvergadering te bezoeken en mee te praten
over onze toekomst.

Met vriendelijke groet,
Math. Ghielen, voorzitter.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING IVN HELDEN

Uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze
vereniging op donderdag 18 april 2002.
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. 24-04-2001.
Vaststellen jaarverslag 2001.
Vaststellen verslag commissie van onderzoek.
Vaststellen financieel jaarverslag 2001.
Vaststellen begroting 2002.
Verkiezing en benoeming commissie van onderzoek.
Vaststelling contributie.
Verkiezing en benoeming bestuursleden.
Statutair aftredend is: Mieke Verkoelen-Beerlage
Eenieder die zich als kandidaat-bestuurslid beschikbaar wil
stellen kan dit tot aan de vergadering aan de secretaris kenbaar
maken.
Plannen 2002/2003.
Ontwikkelingen IVN-huisvesting en streekcentrum Helden.
Rondvraag.
Sluiting.

Hopende velen op deze avond te mogen verwelkomen.

Math Ghielen
Voorzitter
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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.
 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
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 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. Dit is nog 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
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?
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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)
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
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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.
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
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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.
Het bestuur krijgt de opdracht mee alles te doen dit gebouw en deze
locatie 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.
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Jaarrekening
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Terugblik op de lezing Spechten

De kleine bonte, de bonte, de zwarte en de groene specht en de
draaihals.
Gedurende de lezing liet Grad met allerlei voorbeeldmateriaal ons
laten zien hoe het leven van deze spechten eruit ziet. Tot onze
verbazing was er veel meer te
vertellen over spechten als dat wij
voor mogelijk gehouden hadden.
Iedereen was vol lof over deze
avond en wij zien uit naar 7 april
als we in het kesseleikerbroek hun
woongebied gaan bezoeken.

Wandeling Spechten op Zondag 7 April

Op 7 april zal Grad Smets ons de spechten in het kesseleikerbroek in
het vroege voorjaar in al hun pracht zal laten zien. De kleine bonte,
de bonte, de zwarte en de groene specht komen alle vier in helden
voor. De draaihals, die ook tot de spechtengroep hoort, komt hier
niet voor. Gedurende de wandeling zal Grad ons laten zien hoe de
specht in onze bossen leeft. Hij zal ons leren waar we op moet letten
om de verschillende soorten te herkennen als je in het bos rondloopt.
We zullen onze telescoopkijkers meenemen. Een prachtig gezicht
als we ze met een van onze kijkers kunnen ”vangen”.
Jan Jacobs
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FIETSTOCHT. Zondag 5 mei 2002.
Langs de Nederlandse – Duitse grens ligt
het 725 km2 grote Natuur Grenspark
Swalm – Nette. In 2000 konden wij de
pracht opsnuiven van het zuidelijk deel
tijdens de watermolentocht langs de Swalm. De fietstocht van dit
jaar voert door het noordelijk deel nl. langs de Nette. De lange route
is een uitloper langs de Niers. U maakt kennis met de Slenk van
Venlo met aan de noord/oost zijde de steilrand, de
Viersener/Süchteler Höhen (hoogteverschil 76 meter bij Hinsbeck).
Het decor in het gebied wisselt voortdurend: de Nette, de Niers,
meren, bossen, watermolens, bruggetjes, haagbeukenwallen, moerasbossen, rietkragen en een golvend landschap. De rijkdom van de
natuur lacht u op elke hoek toe. De schilderachtige streek is aan de
hand van een korte (37 km) en een lange fietsroute (60 km) met
natuur en cultuurhistorische beschrijvingen als een groene loper
voor u uitgerold. Het begin- en eindpunt van beide routes is het
Informatiecentrum Grote Heide te Venlo. Wie de sfeer van de Nette
en de Niers wil proeven is van harte uitgenodigd op zondag 5 mei
2002. De deur van het IVN-gebouw staat dan van 08:30 tot 09:30
uur open voor het afhalen van de routebeschrijving. De kosten
bedragen 1 €. Deze fietstocht is tevens een ode aan Math Ghielen.
Math heeft in de afgelopen jaren vele tochten in onze woonomgeving beschreven. Middels zijn routes hebben wij onze regio
goed leren kennen en vooral zeer leren waarderen. Zijn kriskras
tochten, die in VVV-boekjes en in de knooppuntroutes zijn
opgenomen, hebben vrijwel alle wegen en paden tussen Peel en
Maas uitputtend in kaart gebracht. Dankzij zijn inspanningen
moesten we wel uitwijken naar een andere, minder bekende
omgeving. We zijn gaan “ gluren bij de buren “. Dank, dank, Math,
voor al je tochten!
Leontien en Harry Boumans.
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VOORJAARSWANDELING. Zondag 12 mei 2002

De lente zomert. De zon breekt regelmatig door het wolkendek, de
temperatuur wordt aangenamer en de vogels heffen volop hun lied
aan. Het seizoen staat symbolisch voor jong leven, verwachtingen
en blijdschap. De uitbundige bloei van de lente is mogelijk al
voorbij, maar het blijft een uitgelezen tijd voor natuurwandelingen.
Dat kan individueel maar ook in groepsverband met onze IVNafdeling, waarbij het een aantrekkelijke bijkomstigheid is dat ieder
haar of zijn verhaal doet over die prachtige planten - en
dierenwereld. Samen leren, samen genieten.
De wandeling volgt de Swalm vanuit Swalmen naar de Maas. In de
omgeving dus van Asselt, Einde, Wieler en de Biesweerd. Vanuit
verschillende posities kunnen we de meanders volgen. De Swalm
stroomt hier door een gebied met vochtige weilanden, maasheggen,
knotwilgen, een holle weg en met oude boerenhoeven. Bij de ruïne
Den Aborch zijn karakteristieke broek- en bronbosjes aan te treffen.
Doe als de natuur: ontwaak vroeg en laat de dag niet achteloos
voorbij gaan. Trek de wandelschoenen aan voor deze 7 km korte
tocht, neem een kijker mee (vogels op en bij de Maas en Swalm) en
geniet van het nog in tact zijnd landschap, want de A73….ja, die
vreet zich hier straks doorheen.
Harry Boumans.
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DAGTOCHT NAAR MONSCHAU
Zaterdag 1 juni 2002.Wilhelminaplein Panningen om 08:30 uur.
Op de vraag: “ Waar gaan jullie dit jaar met de dagwandeling naar
toe ?”, kunt u antwoorden: “ Monschau in de Nord-Eifel “!
Een toevallige passant, die Monschau nadert, zal verbaasd zijn over
het aantrekkelijke landschap, dat het gezellige stadje met de vele
vakwerkhuizen in het Rurdal omringt. Eifel liefhebbers doen dat al
lang niet meer. In Monschau stippelen zij wandelroutes uit om al dat
natuurlijke fraais van dichtbij te ontdekken. Want te voet zien,
ruiken en horen zij rond Monschau nog altijd het meest.
Math en ik hebben op dit moment alleen nog de keuze voor deze
plaats en de omgeving gemaakt. Binnenkort zullen wij het gebied
verkennen. We zullen dit doen aan de hand van enkele Voetsporen
(nrs. 16-68-124) en met de voorkennis van eerdere privéwandelingen. Op 1 juni hopen wij een samengestelde
wandeling van zo’n 17 km te kunnen presenteren, waarin
veel valt te genieten van de flora, fauna en het panorama.
Bijzonderheden:
Doel dagtocht : Monschau.
Vertrekplaats : Wilhelminaplein Panningen (Afwijkende plaats !)
Vertrektijd
: 07:30 uur. Verzamelen : 07:15 uur.
Kosten
: 13 €, bij aanmelding te voldoen.
Aanmelden
: vóór 15 mei 2002 bij Harry Boumans.
Informatie
: Harry Boumans, Prins Clausstraat 7, Panningen
tel: 3073128.
Let Op!
: kleding, goed schoeisel, een verrekijker, proviand,
legitimatiebewijs en duitse € ‘s.
Math en ik hebben ’n keuze gemaakt: met Monschau hebt u slechts
één keus: wandel lekker mee.
Tot dan.
Harry Boumans.
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Proef ander beheer wegbermen en slootkanten in Helden.

Het IVN pleit al geruime tijd voor een ander beheer van wegbermen
en slootkanten, zodat meer natuurlijke vegetatie langs de wegen een
kans krijgt. Andere flora zorgt voor andere fauna.
Door bermen en slootkanten buiten de bebouwde kom anders in te
richten worden de leefgebieden van de kleinere diersoorten, vogels
en wild groter. De gemeente Helden werkt mee in
een aantal proefprojecten verspreid over heel Helden. Bij deze projecten nemen we eerst de verkeersveiligheid en wateroverlast in acht. De begroeing in
de slootkanten kan aan een zijde zijn gang gaan. De
andere zijde krijgt wel een maaibeurt om water af te
kunnen voeren. We verwachten komende zomer de
eerste wijzingen in het landschap te zien. Om een
goed zicht te krijgen op de effecten inventariseert het
IVN de beplanting en de dieren die van deze wegbermen en slootkanten hun leefgebied maken. De gemeente Helden
neemt de resultaten van deze proef mee bij het bepalen van het
bermen en slootkantenbeheer. Het IVN streeft naar een natuurlijk en
milieuvriendelijk bermen- en slootkantenbeheer voor heel de
gemeente Helden.
De proefprojecten worden uitgevoerd langs de volgende wegen;
Vreedepeelweg
Schorftweg
Koelenweg
De Horsten
Spiesberg
De Brentjes
Oude Maasbreseweg. (Nabij fruitbedrijf Fleuren )
Het IVN nodigt jullie uit deze projecten mee te volgen. Als je meer
wil weten over deze projecten neem dan kontact op met Grad Smets.
Tel. 077 – 4651300
Math. Ghielen.
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DASSENWERKGROEP IVN HELDEN

Een kleine werkgroep van onze vereniging houdt zich al
enige tijd bezig met een inventarisatie van in Helden
aanwezige dassen en al dan niet bewoonde dassenburgten. De inventarisatiegegevens worden doorgegeven aan de Dassenwerkgroep
Limburg en aan de dienst B.O.R. ( Buro Openbare Ruimte ) van de
Gemeente Helden. In samenwerking met bovengenoemde instanties
wordt geinventa-riseerd en zonodig plannen ontwikkeld om deze
beschermde dier-soort een veilige leefomgeving te geven.
Dassenwerkgroep IVN Helden.
REACTIE VAN DE VOGELWERKGROEP OP
PLANNEN WINDENERGIE IN NOORDLIMBURG
De leden van onze Vogelwerkgroep hebben
aan de Milieufederatie Limburg een reactie
gegeven naar aanleiding van de mogelijke
locaties voor windenergieparken in onze
omgeving. Een aantal van deze mogelijke
locaties liggen ook in Helden. O.a. de Schorf
en de Kievit staan op deze locatielijst vermeld.
De VWG heeft aangegeven dat alvorens deze locaties aan te wijzen
er onderzoek moet zijn naar de invloed en het gevaar van deze
windmolens op de trekroutes van o.a. kraanvogels en de gevolgen
voor weidevogels.
Onze reactie is in dank ontvangen en zal zeker meegewogen worden
bij de definitieve aanwijzing van de windmolenlocaties.
De VWG
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MET DE VOGELWERKGROEP OP STAP

Op zondag 16 december trokken 4 leden van de Vogelwerkgroep er
op uit om bij het Sarsven en de Banen in Nederweert vogels te gaan
bekijken. Onderweg genoten we van de schitterende weilanden die
door de winterse inval waren omgetoverd tot een prachtig wit kleed.
Het Sarsven is een waterrijk gebied waar in deze tijd van het jaar
vele vogels vertoeven. Vogels maar ook vele vogelaars bezoeken dit
gebied. Zo ook op deze dag. Bij aankomst zagen we aan het aantal
geparkeerde auto's, dat we niet alleen waren. Dit werd nog eens
extra duidelijk toen we de deur van de vogelkijkhut openden.
Ongeveer 10 personen van de plaatselijke vogelwerkgroep,
bewapend met verrekijkers en telescopen, bemanden de hut en
heetten ons van harte welkom. Kort en bondig werd er onderling
van gedachte gewisseld en verteld wat er te zien was.
15 Personen op een paar vierkante meter was wel warm en gezellig,
doch besloten wij verder te lopen om zo van de, enkele 100 meters
verder gelegen uitkijkplaats, een blik over het ven te werpen.
We zagen o.a.: zilverreigers, vele eendensoorten o.a. dodaars en
wilde eend, ganzen, aalscholvers enz. Plotseling enorme paniek
onder de aanwezige vogels, en ja hoor een bruine kiekendief vloog
over en liet zich prachtig in de vlucht aanschouwen. Besloten werd
verder te rijden om in de buurt van Asten ganzen te gaan kijken.
Daar aangekomen werd meteen duidelijk waar de grote groepen
ganzen zich bevonden. Snaterend en naar voedsel zoekend heetten
diverse ganzensoorten zoals de kol- en rietgans maar ook een grote
groep wulpen ons welkom. Uiteraard stonden ook hier weer enkele
vogelaars bemand met telescoop en kijker klaar
om ons te vertellen wat er allemaal ter zien was.
Nagenietend van al datgene wat we op deze
prachtige zondagmorgen hadden gezien keerden
we daarna huiswaarts.
Peter Maessen
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BESTE JONGENS EN MEISJES
Eindelijk weer lente.
Je kunt weer buiten spelen als de school uit is. Lekker fietsen,
rennen, voetballen of gewoon lekker staan praten buiten. Als het een
keer regent kun jij denken dat hoort er ook bij. Want… regen
hebben we nodig voor al die planten die nu weer gaan groeien. In
februari hebben we naar de knoppen van enkele bomen gekeken.
Die knoppen waren allemaal anders. Toen nog een knop waar al
alles heel klein in zit. Nu zijn er bij veel
bomen al kleine blaadjes en bij enkele
bomen zijn de bloemen er ook al. Als je
nu goed naar de blaadjes kijkt zie je dat
die ook verschillen. Niet alleen de
planten groeien en bloeien. Ook vogels
en andere dieren zijn druk in de weer.
De planten zorgen met hun bloemen
voor zaden en vruchten in de herfst.
Daar kunnen dan weer nieuwe planten
uit groeien. Ook de dieren zorgen voor
kindertjes. De lammetjes dansen in de
wei. De veulens rennen hun eerste
wedstrijdjes. Pa en ma pimpelmees
vliegen af en aan. Soms hebben ze wel tien kindertjes die moeten
eten. Heb je ook een nestkastje in de tuin hangen? Let maar eens
goed op wat er allemaal gebeurt. Wandel je door de natuur, dan kun
je de eerste weken van de lente veel vogels zien. Waar wonen ze?
Waar maken ze hun nestje van? Welke timmerman timmert daar op
een boomstam of tak? Als de bomen veel bladeren hebben zie je de
vogels niet meer zo goed. Dus er maar gauw op uit met je
verrekijker!
Geniet van de lente.
Jan van Enckevort
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Wandeling van de oudste groep jeugdleden
We zijn met IVN 17 november op een zaterdag wezen wandelen.
We hebben van alles gezien zoals de Buizerd, Boomkruiper,
Torenvalk en een nest van een Havik en veel soorten mezen en nog
veel meer en het was een leuke morgen. We hebben ook wat
zeldzamere vogels gezien. En het was best een lange wandeling,
maar wel een mooie wandeling.

Van: Jim, Dave, Nicky en Djuri
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OUDSTE GROEP JEUGDLEDEN

De oudste groep jeugdleden van het IVN is bedoeld voor kinderen
vanaf groep 8 van de basisschool. Dit jaar is dat jammer genoeg
maar een heel klein groepje: we hebben 6 heel enthousiaste jongens
die daar lid van zijn. Na de hiervoor beschreven wandeling van 17
november zijn we nog een keer wezen wandelen in de Heldense
bossen. Het was toen vreselijk koud weer, het vroor dat het kraakte.
Toch hebben we toen van alles gezien en gevoeld, zelfs het warme
leger van een haas, die voor onze ogen het bos in rende.
Een andere keer hebben we nestkastjes getimmerd
bij Grad in de schuur. Ook hebben we bakken in de
grond gegraven bij de vroegere waterleiding, zodat
daar de kikkers, padden en salamanders weer eitjes
kunnen gaan leggen als het warmer weer wordt.
Vorige maand zijn we naar het vogelasiel in Someren-eind geweest.
We hebben daar allerlei soorten roofvogels van dichtbij gezien. Wat
was het moeilijk om te raden wat voor vogels het precies waren,
want sommigen lijken toch wel veel op elkaar.
Op de terugweg naar huis zijn we nog even gestopt bij een weiland
met wel honderden ganzen!

Zo, nu zijn jullie weer op de hoogte van wat wij de afgelopen
maanden zoal gedaan hebben. We hebben nu zin in het voorjaar,
want dan is er weer heel veel nieuws te beleven in de natuur.

Josefien Jacobs
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VOGELEXCURSIE 13 januari 2002
Op zondag 13 januari l.l. organiseerde de Vogelwerkgroep van het
IVN Helden een boottocht over de maas. Aan deze vogelobservatietocht werd door 46 personen deelgenomen. Om 13.00 uur
vertrokken we vanaf de jachthaven in Wanssum stroomafwaarts
richting Sambeek. Een stralende dag, de zon scheen en de vele
vogels langs en op de oever lieten zich door de vogelaars op de
langzaam voorbijvarende boot
prima bekijken.
Ook enkele reeen in een weiland
reageerden laat op de voorbijvarende ogen die op hun waren
gericht. Na ongeveer een uur
varen keerde de schipper zijn
boot om zo terug richting
Geijsteren te varen.
Enkele vogels die we tijdens deze tocht konden bekijken waren:
Fuut, slobeend, kuifeend, pijlstaarteend, casarka eend, bergeend,
krakeend, tafeleend, nonnetje, wintertaling, smient, dodaars,
brilduiker, fuut, brandgans, rietgans, grauwe gans, nijlgans, kolgans,
knobbelzwaan, wulp, kievit, kokmeeuw, stormmeeuw, buizerd,
sperwer, havik, torenvalk, aalscholver, meerkoet, waterhoentje,
reiger, ekster, kraai, houtduif, ijsvogel, enz.

Peter Maessen
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LE GRUE CENDREE en de Vogelwerkgroep.

Een verslag van de kraanvogelexcursie die enkele leden van de
Vogelwerkgroep maakten naar het
Lac Dere-Chantecoq in Frankrijk.
Op 13 januari tijdens de boottocht
over de Maas kwamen enkele
leden van de Vogelwerkgroep in
contact met leden van het IVN de
Maasdorpen. Deze IVN afdeling
bracht reeds enkele jaren een
bezoek aan het Lac Dere in de
omgeving van Saint Dizier in
Midden Frankrijk.
Een stuwmeer met een oppervlakte van 56 vierkante km. dat elk
jaar weer door kraanvogels gebruikt wordt als tussentijds fourageer
gebied tijdens de trek van Zuid naar Noord Europa. Een tocht van
meer als 5000 km. Aangezien er nog enkele plaatsen vrij waren
werd de mogelijkheid geboden mee te gaan.
Op vrijdagmorgen 1 maart was het dan zover. 8 Personen waarvan 3
van het IVN Helden vertrokken zuidwaarts richting Boulancourt.
Een afstand van ongeveer 480 km. De kraanvogel, in het frans le
grue cendree genoemd, overwintert in Zuid-spanje (Andalusië en
omgeving) en trekt in de periode februari/maart richting Siberie om
hier de zomerperiode door te brengen. Een tocht van ongeveer 6000
km, met slechts enkele tussenstops. Een van deze stops die gebruikt
wordt om weer op kracht te komen, is het Lac Dere. Van hieruit
trekken grote groepen kraanvogels via het eiland Rugen in NoordDuitsland richting noorden om in Siberië de zomer door te brengen.
De route over Luik richting Luxemburg, Verdun, Saint Dizier naar
Boulancourt verliep zonder problemen.
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Maar net de franse grens gepasseerd te hebben werden we door twee
grote groepen kraanvogels verwelkomd. In de bekende V-vorm
vlogen deze zuidwaarts.
Ook tijdens de eerste picknick in de
buurt van Longwy, werden we door
de roep, een luid kroe-kroe opmerkzaam gemaakt op een grote,
ongeveer 80 stuks overtrekkende
kraanvogels.
Na enkele stops, waar we genoten
van
het
schitterende
franse
landschap, kwamen we om 16.00
uur aan in het dorpje Boulancourt.
Een dorpje van ongeveer 40
inwoners in een afgelegen stukje
Frankrijk. Ons hotel, een fermeauberge genaamd hadden we snel
gevonden. Een schitterend landgoed
in franse stijl, met een groot park en in de achtertuin een etain
(meertje).
In de hal van het hotel brandde een keramische houtkachel die een
behaaglijke warmte en de geur van hout verspreidde. Een klein
schoolbord met daarop een welkomstwoord van eigenaresse
Christine vertelde ons dat we de kamers maar vast moesten
verdelen. Kennismaken zou ‘s avonds gebeuren. Na het verdelen
van de kamers vertrokken we gauw naar het meer om de
kraanvogels te zien.
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Na 15 minuten rijden door een doorweekt akker- en weidegebied
(door de vele regen in de afgelopen weken waren kleine beekjes
grotere buiten hun oevers getreden riviertjes geworden) en enkele
kleine franse dorpjes, bereikten we de plaats van bestemming het
lac. De dijk werd beklommen en de telescopen werden opgezet. We
waren niet alleen, diverse vogelaars van verschillende nationaliteiten stonden al uren te wachten op wat er komen zou.
Het werd schemerig en ja hoor grote groepen kraanvogels en ganzen
streken luidruchtig neer op de eilandjes in het meer en de oevers.
Na ongeveer een uur reden we terug om te genieten van het franse
diner wat voor ons geserveerd zou worden. Een flinke bos rode
Hollandse rozen werd uitgereikt aan de enthousiaste eigenaresse
Christine, die ons reeds op stond te wachten. Ook Philippe haar man
stond klaar ons de hand te drukken.
Na het diner onder het genot van lekkere franse wijn nog even
nababbelen en genieten van de franse ambiance
waarin we ons bevonden. Nog even een korte
avondwandeling door de donkere omgeving en
toen naar bed.
Zaterdagmorgen weer op tijd uit de veren en
genieten van het franse ontbijt. Om 9.00 uur waren
we weer bij het meer waar we genoten van
tientallen soorten vogels.
Een rit rondom het meer met de tussendoorse stops
om naar vogels te speuren nam de hele dag in
beslag. Om 20.00 uur stond het diner weer voor
ons klaar. Onder het genot van een lekker glas
franse wijn werd de dag geëvalueerd en werden de namen van de
waargenomen vogelsoorten op de aanwezige lijsten ingevuld.
Nog even een wandelingetje en toen weer naar bed.
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Zondagmorgen: Om 8.00 uur ontbeten, koffers gepakt en weer klaar
voor de reis terug. Na een welgemeend dankwoord werd een goede
reis terug gewenst door Christine en Philippe. Daarna rustig
huiswaarts met onderweg noch
diverse stops en een franse
picknick.
Om 18.00 uur passeerden we weer
de Nederlandse grens.
Het aantal waargenomen vogelsoorten op vrijdag was 57, op
zaterdag 62 en op zondag 30
waaronder o.a.: Crue's cendree,
kiekendieven, wouw, vele eendesoorten, buizerd, torenvalk,
kramsvogel, tapuit, leeuwerik enz. enz. Tevens zagen we ongeveer
30 reeen. Alom een schitterend weekend en misschien wel een tip
voor volgend jaar.
Peter Maessen
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ONTWIKKELINGEN RONDOM HET IVN-GEBOUW (4)

Zoals jullie hebben kunnen merken is er in het gebouw
Kloosterstraat 14, waarin ook het IVN Helden gehuisvest is een en
ander veranderd. De Peuterspeelzalen Ukkie en het Dörpelke hebben intussen hun nieuwe ruimtes in gebruik genomen en de EHBO
en het IVN maken nu gebruik van het eerste lokaal.
De stafruimte van het IVN wordt tijdelijk in de voormalige gang
gerealiseerd en er zal nog een berging voor beide verenigingen
komen. Deze interne verbouwingen
zullen in maart plaatsvinden, waardoor het voor onze vereniging toch
weer aangenamer wordt in een
eigen lokaal te kunnen vergaderen.
In augustus 2002 zal duidelijk worden wat de ruimtelijke toekomst
van het Oda-school gebouw wordt
en zullen het IVN en de EHBO
beiden weer de beschikking krijgen
over een eigen ruime staf/
vergaderruimte. Het huidige grote lokaal zal voorlopig door beide
verenigingen gebruikt moeten worden. De samenwerking tussen
EHBO en IVN verloopt uitstekend. De kosten die onze vereniging
zo’n tien jaar geleden gemaakt heeft t.b.v. verbouw, schilderen,
verlichting enz. worden door de gemeente vergoed. De huur- en
energiekosten zijn inmiddels aangepast.

Math. Ghielen
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ONTWIKKELINGEN rondom STREEKCENTRUM HELDEN (4)

Zoals jullie weten is het IVN
Helden
deelnemer
in
de
kontactgroep
STREEKCENTRUM HELDEN .
Het doel is te komen tot een
toeristisch cultuur-en natuurhistorisch
streekcentrum
in
Helden. In de opzet van dit
museum/streekcentrum zal niet
alleen Helden belicht worden
maar de hele streek met daarin de
gemeenten Kessel, Baarlo/Maasbree, Meyel, Roggel/Neer en
Helden. Het centrum zal een startpunt moeten zijn van waaruit men
onze streek kan gaan ontdekken.
Momenteel is het concept van dit plan gereed en ligt het ter
beoordeling bij de gemeente Helden. Het conceptplan is uitgewerkt
door Mevr. Agnes Vugts, museumconsulente Provincie Limburg en
Dhr. Marcel Wouters, ontwerper van museale concepten.
De kontactgroep bestaat uit vertegenwoordigers van heemkunde
verenigingen uit alle bovenstaande dorpen, het IVN, de stichting
deportatie 1940-1945.
Bij dit streekcentrum zal ook de Heemkundevereniging DE
MOENNIK en het IVN een eigen plek krijgen.
Het nieuwe streekcentrum zal naar alle waarschijnlijk gebouwd
worden in en rondom het voormalige klooster aan het begin van de
Kloosterstraat in Helden.
Aangezien het klooster nog bewoond wordt kan de start van dit
streekcentrum nog wel enige jaren duren.
Math Ghielen.
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Als nieuwe lid van onze vereniging mogen we begroeten:
Mevrouw M. Manessiotou uit Panningen

Aan deze Kijk Op werkten mee:
Jim, Dave, Nicky en Djuri
Harry Boumans
Jan van Enckevort
Jan Jacobs
Josefien Jacobs
Math Ghielen
Peter Maessen
Sytske Venstra

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

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
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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Activiteiten
Jul-aug-sept 2002
Datum
Wo 10 juli

Activiteit

Blz
8

Zomeravondwandeling
Locatie: Natuurgebied Waterbloem in Heibloem
Gids: Peter Maessen
Vertrek: We vertrekken vanuit het IVN gebouw om 20.00 uur
met auto’s
De wandeling zal  2 uur duren.
Coördinator: Peter Maessen. Tel: 077-4653761

Zo 21 juli

8

Fietstocht door de natuur
Uitreiking fietstocht tussen 8.30 en 9.30 uur in het IVN gebouw.
Coördinator: Math Ghielen. Tel: 077-3074939

Wo 28 aug

8

Vleermuizen horen en zien
Gids: Jan Kluskens uit Nederweert
Locatie: St. Daelzicht “Savelberg” De Koningsstr. 25
Koningslust
Aanvang: 20.00 uur met uitleg waarna aansluitend excursie tot 
22.30 uur
Coördinator: Jan Jacobs. Tel: 077-3077792

Zo 6 okt.

9

Paddenstoelenwandeling
Gids: Gerard Dings uit Haelen
Locatie: Wordt week van te voren in dagbladen bekend gemaakt
Vertrek: We vertrekken vanuit het IVN gebouw om 8.00 uur met
auto’s
Coördinator: Jan Jacobs. Tel: 077-3077792

Het IVN gebouw kunt u vinden op
Kloosterstraat 12 te Helden
Route: Bij de rotonde bij hotel Antiek richting Kessel
Na ongeveer 200 meter bij de bocht links af, schuin de Kloosterstraat in.
Het tweede gebouw aan de rechter kant is het IVN gebouw.
Parkeer plaatsen ruim aanwezig.
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In memoriam Bert Verstappen

“Vraag het maar aan Bert….” of, ” we
vragen het wel aan Bert”, zijn binnen
en buiten onze vereniging veel gebezigde zinnen geweest. Of het nu over
mossen, planten, vlinders of vogels
ging, Bert wist meestal wel het antwoord. Op natuurgebied had hij overal
verstand van of had hij tenminste er een
mening over. Bert was onze kennisbron, gids, vraagbaak en grote stimulator. In ontelbare wandelingen en dialezingen voor onze vereniging ging hij
vele, vele jaren voorop, maakte hij ons
enthousiast en leerde ons de natuur beleven en er vooral van te genieten.
Bert was een bevlogen natuurkenner.
Zijn wortels lagen in de Peel, hier ontwikkelde hij zijn liefde voor de natuur,
hier lag de bron van zijn kennis. Kennis
en inzicht die hij niet voor zichzelf
wilde behouden maar wilde overdragen
aan anderen. Vele natuurliefhebbers in
zowel onze vereniging alsook bij zustervereniging Baarlo/Maasbree en anderen
hebben van zijn kennis en enthousiasme
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kunnen genieten. Niets was hem teveel totdat zijn ziekte hem dwong
het kalmer aan te gaan doen.
Fijn is het dat hij de laatste jaren zijn liefde voor de natuur heeft
kunnen delen met Gerda.
Voor zijn vele verdiensten werd hij enige jaren geleden benoemd tot
Erelid van onze vereniging.
Het bericht van overlijden van Bert trof ons diep. Herinneringen van
ruim twintig jaar met en in de natuur bezig zijn, vriendschap en
bezieling hielden onze gedachten bezig.
Een bijzondere mens is van ons heen gegaan. Een mens waarvoor ik
dankbaar ben hem gekend te hebben. Bert werd 79 jaar.
Het gaf een warm gevoel en een gevoel van dankbaarheid dat
zovelen uit onze vereniging en vele, vele anderen in het
crematorium afscheid hebben willen nemen van Bert.
Wij wensen Gerda en haar familie, de familie Verstappen en alle
vrienden van Bert sterkte in deze voor hen zo moeilijke tijd.

Math. Ghielen
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VOORWOORD
Zomer 2002

Voor U ligt het zomernummer van ons verenigingsblaadje. De
redactie heeft weer een lezenswaardig boekje samengesteld met
bijdragen van ijverige schrijfsters en schrijvers. Het wel en wee van
onze vereniging vinden we er
in terug. Ook verslagen van
gehouden activiteiten houden
U op de hoogte van wat er
binnen onze vereniging allemaal gebeurt. Zomertijd voor
velen ook vakantietijd. Dichtbij genoten? Een verre reis
gemaakt? Laat de Kijk Op lezers mee genieten van de
door U ontdekte mooie plekjes!
Doe verslag!

De redactie
Jan van Enckevort

Kijk Op
Jaargang 20 nr. 4
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BESTE JONGENS EN MEISJES

Als je deze Kijk Op krijgt is het al weer bijna grote vakantie. De
deur van de school gaat enkele weken dicht. Alle tijd om van veel
vrije dagen te genieten. Ook voor het jeugd-IVN is er weer een jaar
voorbij. Het was een gezellig IVN-jaar. We hebben veel gedaan. De
paddestoelen, de sterrentocht, de weidevogels, de bodem diertjes, de
knoppen, de kikkers en padden en de roofvogels. Veel ontdekt. Ook
voor de leiding van het Jeugd-IVN steeds weer dingen ontdekken.
Dat is ook het fijne van de natuur. Steeds weer iets anders, steeds
weer mooi. We sluiten een fijn jaar af. Ook het volgende schooljaar
gaan we weer op onderzoek in de natuur. Meisjes en jongens van
groep 6 en 7 zijn dan weer welkom. Oudere jeugdleden, groep 8 en
het V.O. trekken er op een zestal zaterdagochtenden op uit. Kijk
goed wanneer je je op kunt geven.
Een fijne vakantie.
Jan van Enckevort
BEST LEZERS
Pas geleden zijn we naar de weidevogels wezen
kijken we hebben kieviten gezien. Maar de meeuwen
waren het leukst. Ze zaten voor een trekker en als de
trekker te dichtbij kwam vlogen ze op en landen ze
achter de trekker.
Zaterdag zijn we naar melkvee bedrijf geweest van de heer
Schrijnwerkers er was een kalf uitgebroken, de zoon van de heer
Schrijnwerkers had het kalf gevangen.
Daarna gingen we fietsen en hadden kieviten gezien. En we kregen
nog iets te drinken en een stuk peperkoek.
Marieke en Anke
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DAGTOCHT VAN HET JEUGD-IVN

Na de nodige voorbereidingen was het dan zover. Op zaterdag 18
mei hadden we met onze jeugdgroep de dagactiviteit. Van de 55
leden gingen er 28 mee op stap. Gingen we vorige jaren met bus of
auto naar een bezienswaardig natuurgebied, dit jaar bleven we in de
buurt. We gingen op speur-ontdekkings-doetocht door de Heldense
bossen.
Om 9.30 uur verzamelden we op de grote
parkeerplaats bij de camping. De bomen beschermden ons tegen de regen. Nadat wethouder Rinus
Janssen en Jan iedereen welkom hadden geheten
werd er gestart in groepen van 7 kinderen en 2
leiders. Grad en Rinus overfietsten de route
enkele keren, om, als dat nodig mocht zijn te
helpen. Fijn dat een wethouder een deel van een
zaterdag wilde besteden aan het ontdekken van
de natuur door en met Heldense kinderen. Rinus
dank je wel! Fijn was het ook om 3 uur lang (of
kort) met de groep over de bospaden te wandelen en de overal
aangebrachte opdrachten te doen. Alles beschrijven zou te veel van
het goede zijn. Toch enkele opdrachten in dit verslag.
We moesten onze richting bepalen met het kompas! Niet
gemakkelijk. Het verhaal van de bospest.
Hoe waren die planten hier gekomen?
Schitterende tekeningen van vogels hingen
op boomstammen. Welke vogel is dit? Wat
is nu een vliegden?
Drie uren wandelden en genoten we van de
tocht, vervolgens neer te vallen in het losse
zand van een kleine zandverstuiving. We
genoten van het meegebrachte eten en
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drinken. Dat smaakte na zo’n tocht. Na de pauze moest elke groep
een hut bouwen van materialen die in de omgeving lagen.
Afgevallen takken, grassen waren de bouwmaterialen.
Elke groep bouwde een comfortabele hut. Na de jurering
was er nog het schatgraven. Voor elke groep een zak
drop! Het werd tijd om terug te lopen. Om half 3 precies
lieten we ons neervallen op het inmiddels droge gras bij
de parkeerplaats. Het ijsje smaakte heerlijk. Een fijne dag
met fijne leden in een fijn bos in onze eigen gemeente.

Jan van Enckevort

KIJK OP IVN HELDEN

7

Waterbloem Heibloem
Zomeravondwandeling op woensdag 10 juli

Waterbloem is een schitterend stukje natuurgebied even noordelijk
van de gemeente Heibloem. Een verrassend veelzijdig gebied wat
doorloopt langs de Noordervaart richting Nederweert-eind. In dit
gedeelte komt ook de roerdomp voor. Goed hoorbaar, maar
nauwelijks zichtbaar als hij met zijn schutkleuren in paalhouding
tussen het riet staat.
Een leuk gebied wat de moeite van een bezoek zeker waard is.
Fietstocht door de natuur
Zondag 21 juli
Omdat het weer in het voorjaar wel erg tegenzat, en onze fietstocht
altijd zeer in trek is, willen wij de mogelijkheid bieden om alsnog
van onze fietstocht gebruik te maken.
Vleermuizen horen en zien
Woensdag 28 augustus
Tot ons genoegen hebben wij Jan Kluskens uit Nederweert bereid
gevonden om een avond te verzorgen over vleermuizen. Wonderbaarlijke diertjes, onbekend bij de meesten van ons. Altijd vliegend
in de schemering. Slecht zichtbaar. Jan werkt bij het IKL te
Roermond, en heeft zich verdiept in de vleermuis, zijn gedrag,
wonen en voedsel. Jan zal ons als inleiding het een en ander over de
vleermuis laten zien, zodat we weten wat we mogen verwachten als
we daarna met de “Batrecorders” op “jacht” gaan. D.m.v. deze
recorders kunnen we de ultrasone geluiden die vleermuizen maken
voor de mens hoorbaar maken. Een ultieme ervaring!
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We starten op Stichting Daelzicht “Savelberg” De Koningsstr. 25 te
Koningslust. Hier worden we d.m.v. borden IVN-Helden naar een
zaaltje verwezen waar we de eerste uitleg krijgen.
Daarna gaan we gezamenlijk op pad o.l.v. Jan Kluskens. Tussen
22.30 en 23.00 sluiten we de avond af.
Paddenstoelenwandeling
Zondag 6 oktober
We willen om 8.00 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.
Als gids hebben we Gerard Dings, voor IVN Helden een zeer goede
bekende, die ieder jaar voor een zeer boeiende en interessante tocht
zorgt. Afgelopen jaar liepen 22 volwassenen en 9 kinderen mee. Ze
hadden een prachtige wandeling door het Leudal. 52 soorten hadden
we opgeschreven. Volop de moeite waard dus.
Kruiden herkennen en hun toepassing
Donderdag 31 oktober
Kruiden in het dagelijks gebruik kennen we
allemaal. Maar echt weten wat voor kruiden we
in de natuur tegenkomen en waar ze voor te
gebruiken zijn is een heel ander verhaal.
Mary Strolenberg weet hier wel het een en ander
van, en wil ons dit graag op deze avond vertellen.
Mary krijgt ondersteuning van een professioneel
bedrijf, wat gespecialiseerd is in de distributie van kruiden vanuit
allerlei landen naar onze supermarkten.
Ruiken en proeven van kruiden zal op deze avond dan ook zeker aan
bod komen.
Een andere kijk op de natuur die zeker de moeite waard is.
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De ijsvogel in Helden
Donderdag 14 november
Een aantal jaren geleden dachten we dat de ijsvogel allen maar in
het zuiden voorkwam. Gelukkig weten we nu beter. Hij wordt
regelmatig in Helden en omgeving gesignaleerd en voor sommigen
waaronder onze inleider Grad werd het bijna een obsessie. Goed
voor ons, want dankzij hun hebben we een aantal mooie dia’s uit
ons eigen Helden. Het ijsvogeltje wordt hier niet alleen steeds vaker
gesignaleerd, maar woont en broed hier ook. Hierdoor konden een
aantal mensen van de vogelgroep het ijsvogeltje bestuderen in zijn
leef- en woongedrag. Deze kennis is nu gebundeld en zal op deze
avond worden gepresenteerd.
In het voorjaar komt er nog een vervolg op deze avond, als we de
woongebieden van de ijsvogel buiten gaan bezoeken.
Winterwandeling
Zondag 29 december
De zondag na de Kerstdagen willen we weer een winterwandeling
houden. Een ontspannen wandeling door een mooi stukje
natuurgebied, 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. We zullen merken dat er meer in de natuur
gaande is dan we zo zouden denken. We moeten alleen anders
zoeken en kijken. Peter, onze gids zal ons door deze andere natuur
loodsen. Een wandeling van 2.5 uur waar aan het einde een heerlijke
kom erwtensoep niet misplaatst is.

Jan Jacobs
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Ontwikkelingen rondom het streekcentrum
Het concept plan rondom de ontwikkeling van het streekcentrum in
Helden is klaar en reeds gepresenteerd aan de colleges van B. en W.
van Meyel, Maasbree, Kessel, Roggel en Neer en Helden. De
voorlopige naam van dit streekcentrum zal
“Streekcentrum Land van Maas en Peel” gaan
heten. In dit centrum zal op een museale wijze
de streek te ontdekken zijn op het gebied van
cultuur- en natuurhistorie. Het museum wordt
zodanig opgezet dat het gepresenteerde een
uitnodiging is om na het bezoek aan dit
museum de streek en zijn bijzonderheden ter plekke te gaan
bekijken.
Het is de bedoeling dat ook de IVN-afdelingen van Meyel en
Baarlo/Maasbree bij dit plan betrokken worden.
Voor nadere inlichtingen kunt U bij Math. Ghielen terecht.

Ontwikkelingen in het Kwistbeekdal.
In onze pogingen tot verdere natuurontwikkeling in het
Kwistbeekdal te komen hebben we een klein succes geboekt. De
Gemeente Helden is namelijk bereid een 3 ha. groot gebied,
momenteel in gebruik als weiland pachtvrij te maken en zich te laten
ontwikkelen tot natuurgebied (blauwgrasland). Het IVN zal een deel
van de onderhouds werkzaamheden voor zijn rekening nemen. Dit
gebied grenst direct aan de gebieden van Staatsbosbeheer en vormen
er nu een geheel mee.

Math. Ghielen
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EVEN TERUGBLIKKEN……..

Zondag 7 april. Wandeling spechten,
Grad Smets voerde ons als vervolg op de lezing over spechten in
maart j.l. naar het Kesseleikerbroek. Hij liet ons zien hoe spechten
ook een soort klem in een boom gebruiken om dennenappels in vast
te zetten waarna hij deze kan openbreken en er insecten uit kan
halen. De wandeling voerde door het z.g. spechtenlaantje midden
door het Kesseleikerbroek.
Aan alle kanten klonk de roep of de lach van de specht. Vele
spechtengaten werden bekeken en enkele spechten werden door
onze verrekijkers gevangen. Voor een aantal jeugdleden was voor
verrekijkers gezorgd. De wandeling voerde verder door het gebied
dat tegen het afwateringskanaal aanligt. Hier liet Grad ons zien hoe
waardevol als nest- en schuilgebied braamstruiken kunnen zijn. Een
zeer leerzame en landschappelijk erg mooie wandeling.
Zondag 21 april. Wandeling Kwistbeekdal.
Prachtig weer, een enthousiaste gids, nieuwsgierige deelnemers en
een schitterend natuurgebied waren de ingrediënten voor deze
wandeling.
Het Kwistbeekdal loopt vanaf Panningen paralel aan de
Baarloseweg in Helden richting Maasbree. De Kwistbeek begint
tegenwoordig in Panningen-Oost en stroomt tot aan de Visvijvers
over Heldens gebied en vervolgt hierna zijn weg door Maasbree en
Baarlo om uiteindelijk nabij het veer van Baarlo/Steyl in de maas te
stromen.
De wandeling voerde dwars door het reeds aanwezige natuurgebied.
De deelnemers kregen hierdoor een goed inzicht hoe bijzonder dit
gebied is. Oorspronkelijk is in dit gebied oerijzer afgegraven en
afgevoerd naar Luik. Het kwistbeekdal is een duidelijk kwelgebied.
Water vanuit o.a De Heldense Bossen en de Zandberg wordt hier
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naar boven gedrukt en sijpelt uit de grond. Het Kwistbeekdal is een
gebied met grote natuurwaarden. Het IVN is al enige jaren bezig te
trachten de status van dit gebied te veranderen in
natuurontwikkelingsgebied.
Einddoel zou moeten zijn dat het gehele dal op Heldens gebied
vanaf Panningen tot aan de Visvijvers een aansluitend lintvormig
natuurgebied wordt.
Zondag 5 mei. Fietstocht Nette/Niers
Onze jaarlijkse fietstocht, uitgezet door Leon en Harry Boumans,
voerde dit jaar naar de Seeen rondom Krickenbeck, de Nette en de
Niers. Ik heb het voorrecht gehad deze tocht al te mogen fietsen en
mijn conclusie is dat hij zeer de moeite waard is. De tocht voert
door moerassen, beekdalen, parkachtige bossen en langs de Nette en
de Niers. Twee slingerende prachtige kleine riviertjes in een schitterend Landschap.
Deels heeft de route wel wat weg van de Achterhoek. Veel beuken
en eiken vormen een coulisselandschap rondom stille, oude dorpjes
en stadjes, kasteeltjes en boerenhoeven. De route is 60 km. lang (in
te korten tot 37 km.) Er zitten enkele “klimmetjes“ in maar is vooral
vlak.

Op zondag 5 mei was het jammer genoeg zeer slecht, regenachtig
weer. Slechts vijf belangstellenden kwamen een route afhalen.
Gelukkig zijn er hierna nog bij andere activiteiten een groot aantal
routebeschrijvingen uitgereikt. Op zondag 12 juli zal de route
overigens nogmaals bij het IVN-gebouw uitgereikt worden.
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Zaterdag 1 juni. Dagwandeling naar Monschau.

38 Wandelaars stonden zaterdag 1 juni om 07.15 uur bij het
Gemeentehuis van Panningen klaar voor weer een prachtige
wandeldag. We kregen wat we verdiend hadden, een zonnige en
toch niet te warme dag. De tocht naar Monschau voerde ons door de
Eifel, door uitlopers van de Hoge Venen in de Ardennen, langs
overblijfselen van de “Siegfriedlinie”, en over de z.g.
“Himmelsleiter”. Vlakbij Monschau werd eerst nog even Kaffee und
Kuchen genuttigd en hierna startte onze tocht. De route voerde eerst
langs een ruwe, doch schitterende Rur om vervolgens langzaam te
stijgen naar een hochplateau. De bermen langs de route stonden nog
vol voorjaarsbloemen, o.a. het bij ons zeldzame dubbelloof. Op het
hochplateau werd op en rond een stapel
gekapt hout de lunch genuttigd waarbij de
tradionele camenbert natuurlijk weer niet aan
ontbrak. De route voerde vervolgens langs en
over een bergbeekje om uiteindelijk door een
soort oerbos weer bij de Rur terug te keren.
Na deze mooie afdaling toch weer een lange
klim naar een nieuw hochplateau met mooie
vergezichten. Na een klim volgt natuurlijk
weer een afdaling en deze bracht ons naar de Perlenbach Talsperre.
Een klein stuwmeer bedoelt als drinkwaterbekken. Wandelend over
de stuwdam vervolgden we later onze weg langs de oevers van de
Perlenbach, genoemd naar de glinsteringen in het water die op
parels lijken. Aangekomen bij een cafe/restaurant met een zeer
uitnodigend terras wilde iedereen hier linksaf slaan, doch Harry was
bikkelhard. De route volgde namelijk rechtsaf, stijl omhoog en
Harry was bang dat na een terraszit voor een aantal heren de benen
te zwaar zouden worden van ……. . Zoals gezegd, de route voerde
stijl omhoog langs grillige rotspartijen en diepe afgronden om
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wandelend over de bergkam, langs een aantal uitkijkposten met
zicht op het Rurtal uiteindelijk al dalend in Monschau uit te komen.
Voor de liefhebbers ging Harry nog via een aantal trappen naar een
punt hoog boven Monschau om hier het stadje van bovenaf te
kunnen bezichtigen.
Ik vond voor mezelf dat ik wel genoeg geklommen en gedaald had
en zocht samen met een aantal andere moede benen een terras op
waar we vervolgens als welverdiende beloning voor deze mooie dag
beloond werden op een paar heerlijke pinten koel bier en een koor
dat ons van harte met drinkliederen toezong. Volgens Harry had hij
dit alles voor ons geregeld. Doch weinigen wilden hem geloven.
Tegen vijven togen we weer huiswaarts en geruime tijd was het in
de bus muisstil op wat gesnurk na dan……. Om ongeveer zeven uur
waren we weer, moe maar voldaan, terug in Panningen waarbij al
direct weer ingeschreven werd voor de dagwandeling van volgend
jaar.
Kortom een prachtige dag, een pittige maar mooie wandeling en een
geweldig gezelschap.
Harry alweer een keer bedankt.

Math. Ghielen.

JAARVERSLAG 2001 van het IVN Helden
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2001 is in Nederland gevierd als het Jaar van de Vrijwilliger. Zoook in Helden. Vrijwilligerswerk kreeg extra aandacht in de media
en in alle kerkdorpen van Helden werd door het Gemeentebestuur
aan de vrijwilligers als dank een feestelijke activiteit aangeboden.
Het IVN Helden valt om de een of andere reden onder Panningen.
De feestavond voor de Panningse vrijwilligers zal op 27 april 2002
plaatsvinden. Een aantal vrijwilligers van het IVN Helden zal deze
avond bezoeken.
Zoals elk jaar kijken we als bestuur terug op het voorbije
verenigingsjaar. Een jaar met een groeiend IVN Helden. Niet zozeer
qua ledental, want dit bleef nagenoeg gelijk, maar met groeiende
aantal activiteiten.
Helaas was 2001 ook een jaar met indringende gebeurtenissen, zoals
de aanslagen op 11 september in Amerika en de als gevolg hiervan
gevoerde oorlog in Afghanistan.
In 2001 waren onderstaande werk- en projectgroepen actief;
Werkgroepen;
*Het bestuur.
Het bestuur kwam 8 keer bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen
kwamen alle activiteiten aan de orde en werden nieuwe initiatieven
besproken. Huisvesting en de ontwikkelingen van de werkgroep
Streekcentrum liepen als een rode draad door alle vergaderingen
heen.
Met name in het 2e halfjaar stonden de perikelen rondom onze
huisvesting hoog op de agenda. De ontwikkelingen waren soms om
moedeloos van te worden.
Het bestuur bestond uit Math. Ghielen, voorzitter. Peter Maessen,
secretaris. Sytske Venstra, penningmeester/ledenadministratie.
Mieke Verkoelen, lid en Peter Wijnhoven, lid.
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*De Groene Winkel.
Al jaren lang is Jo Lormans als de grote promotor van de Groene
Winkel en daarmee vooral van het IVN Helden actief op vele
markten, feesten, braderieën en activiteiten van andere IVN
afdelingen in de regio. Ook in 2001 bezocht hij samen met zijn
mensen vele activiteiten in het hele Peel en Maas-gebied. Naast
promotie en educatie draagt deze werkgroep een aanzienlijk steentje
bij aan de financiële positie van onze vereniging.
*Werkgroep Kijk Op.
In het jaar 2001 hebben grote veranderingen plaatsgevonden wat
betreft de productie van de Kijk Op. In het verleden werd ons
verenigingsblad gratis gekopieerd door een vrijwilliger die dat op
zijn werk er tussen door deed. Helaas moest dit door veranderingen
binnen dit bedrijf stoppen. De Kijk Op kon niet meer gratis
gekopieerd worden. Na het opvragen van diverse offertes is een
bedrijf gevonden dat dit tegen een vergoeding van 0,17 ct per
dubbele pagina voor ons wilde doen. Deze verandering betekent dat
de Kijk Op ongeveer fl. 1000,00 per jaar kost. (Inclusief extra
kosten voor omslag en portikosten)
De Kijk Op is echter voor onze vereniging een belangrijk
communicatie- en bindmiddel.
Als bestuur hebben we daarom gemeend deze voor onze vereniging
extra kosten te moeten maken. We hebben wel een kleine subsidie
gekregen van een plaatselijk bank. Maar al met al is wel een duur
boekje geworden.
Na het kopieren is het werk echter nog niet gedaan. Alle kopieën
moeten nog gesorteerd worden, gevouwen en geniet en worden
voorzien van een adres-etiket. Voor deze werkzaamheden stelde
Mieke Verkoelen haar keuken, kamer, tafel en vloer beschikbaar,
zodat we lekker warm en voorzien van koffie en thee dit konden
afwerken.

KIJK OP IVN HELDEN

17

Een kleine vaste groep schrijvers, regelmatig aangevuld met
artikeltjes van onze jeugdleden, leverden elke editie voldoende kopij
aan. Soms zoveel dat er ingekort moest worden. Hiervoor onze
hartelijke dank, een pluim voor onze schrijvende leden.
De Kijk Op wordt in onze gemeente door een aantal eigen leden
bezorgd. Buiten onze gemeente wordt hij verzonden per streekpost.
De werkgroep bestaat uit Mieke Verkoelen, Jan van Enckevort en
Sytske Venstra, aangevuld met per editie een kleine groep
schrijvers.
*De Vogelwerkgroep.
De VWG houdt zich bezig met projecten als: weidevogelbescherming en tellingen, bos- , steen- en kerkuilenbescherming en verzorging van nestkasten, deelname aan landelijke vogeltellingen in de
Gemeente Helden en het verzorgen van Vogelcursussen. Alle
projecten hebben een vaste bemanning.
De VWG organiseert daarnaast regelmatig vogelwandelingen en
excursies voor de eigen leden en andere belangstellenden.
De werkgroep telt 13 leden. Voorzitter is Peter Maessen, Ber Aerts
is secretaris.
*De Jeugdwerkgroep.
Onze vereniging telt een drietal, in leeftijd verschillend,
jeugdledengroepen. In 2001 in totaal 64 leden. Een vast kader vormt
de kern van begeleiders van deze jeugdleden. Dit vast kader wordt
gelukkig ondersteund door een aantal ouders.
De activiteiten krijgen steeds meer een actief doe-karakter. Met
name het beheer van de voormalige vloeivijvers van de WML in de
Heldense Bossen draagt hiertoe bij.
De werkgroep staat onder leiding van Jan van Enckevort en een vast
kader van 6 tot 7 personen.
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*De jaarprogrammacommissie.
Deze commissie overlegt, bedenkt en stelt het publieks
jaarprogramma vast.
Zij streven naar regelmatig publieksvriendelijke natuuractiviteiten
voor een breed publiek.
De intentie bestaat deze activiteiten een sterker educatief karakter te
geven dan in het verleden. Deelnemers aan deze activiteiten moeten
naast het genieten er iets van kunnen leren.
De commissie bestaat uit 5 personen en staat onder leiding van Jan
Jacobs.

Projectgroepen;
* Padden.
In de paddentrektijd houdt deze groep zich bezig met overzetacties.
Met name een aantal jeugdleden en hun begeleiders zijn hierin
actief.
* Kwistbeek.
Deze kleine werkgroep houdt zich bezig met omvorming en
ontwikkeling tot natuurgebied van het Kwistbeekdal. In 2001 zijn
inventarisaties gedaan, onderhoudswerkzaamheden aan de poelen en
zijn er contacten gelegd met de afdeling BOR van de Gemeente
Helden. (B.O.R. = Beheer Openbare Ruimte)
De werkgroep bereidt een actieplan voor dat moet leiden tot
uitbreiding en omvorming tot natuurgebied van een deel van het
Kwistbeekdal.
* Dassen.
Door deze werkgroep is de dassenpopulatie in de Gemeente Helden
in kaart gebracht.
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Zij observeren dassenburchten, verrichten tellingen en adviseren de
Gemeente Helden inzake bescherming en onderhoud. In 2001 bracht
de werkgroep hierover een kort maar bondig verslag uit.
* Wegberm- en slotenbeheer.
Deze in het najaar van 2001 opgerichte werkgroep streeft naar een
natuurvriendelijker wegberm- en sloten beheer. In samenwerking
met de afd. B.O.R. van de Gem. Helden zijn een vijftal
proefprojecten in alle kerkdorpen van Helden aangelegd. Het beheer
is gericht op minder maaien, bodemverarming en het terugbrengen
van bloem- en kruidenrijke wegbermen en slootkanten waardoor
flora en fauna meer kansen krijgen.
Indien de proefprojecten slagen hoopt de werkgroep op een
algemeen ander maaibeleid in de Gemeente Helden.

Naast bovengenoemde werk- en projectgroepen en activiteiten is het
IVN vertegenwoordigd in een drietal Gemeentelijke adviescommissies, te weten; De H.A.R.T. groep. (Helden Actief in
Recreatie en Toerisme), de commissie G.W.P. (Gemeentelijk
Waterplan). Het Groenplatform i.o. De commissie Landschapsbeleidsplan.
Het IVN is verder vertegenwoordigd in de werkgroep Ontwikkeling
Streekcentrum Helden.
Deze werkgroep bereidt een cultuur- en natuurhistorisch
streekmuseum voor.
Verder wordt er samengewerkt met het I.K.L., Milieufederatie
Limburg en de Milieucoöperatie Peel en Maas.
In 2001 heeft het bestuur en een aantal leden getracht de structuur
van onze vereniging aan te passen met als doel meer leden te vinden
die, al dan niet in tijd beperkte, deelprojecten op te pakken.
Momenteel is het zo dat er steeds meer naar de mening van en/of
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deelname van het IVN gevraagd wordt. In die zin een zeer positieve
ontwikkeling. Helaas ontbreekt het ons aan deskundige mankracht.
Met name door de problemen en ontwikkeling rondom ons gebouw
heeft dit niet die aandacht gekregen die het eigenlijk nodig had.
De vereniging telde in 2001, 110 volwassen leden en 64 jeugdleden.
Tot slot wil het bestuur alle, met name actieve, leden van harte
bedanken voor hun inzet in 2001.
Peter Maessen,
Secretaris.

Vrijwilligers gevraagd…..

Een projectgroep van enkele leden is gestart met een overleg op
welke wijze we eigen leden en eventuele andere vrijwilligers actief
voor onze vereniging kunnen krijgen. Immers vele, soms ook
kortdurende taken, kunnen nog binnen het IVN Helden opgepakt
worden doch de last wordt door te weinigen gedragen.
Binnenkort hoort U meer van deze groep.

Math. Ghielen
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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 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

Nieuwe leden
J.G. Hoeben uit Panningen
R. Peeters uit Beringe

Schrijvers die aan deze Kijk Op meewerkten:

Jan van Enckevort
Math Ghielen
Jan Jacobs
Peter Maessen
Marieke en Anke

Deze Kijk Op is mede mogelijk gemaakt door sponsoring van de
Rabobank Helden-Kessel-Maasbree
De volgende Kijk Op verschijnt 1 okt 2002. Kopij hiervoor kunt u op
diskette en/of papier vóór 1 september inleveren bij Sytske Venstra
E-mailen mag ook. Svenstra@hetnet.nl
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Activiteiten
Okt-nov-dec 2002
Datum Activiteiten
Zon
Paddenstoelenwandeling
6 okt
Gids: Gerard Dings uit Haelen
Locatie: Wordt week van te voren in dagbladen bekend gemaakt
Vertrek: We vertrekken vanuit het IVN gebouw om 8.00 uur
Coördinator: Jan Jacobs. Tel: 077-3077792

Blz:
6

Wo
23 okt

Informatieavond: IVN Helden en zijn toekomst
Voor iedereen die IVN Helden een warm hart toedraagt
Aanvang: 20.00 uur in het IVN gebouw
Coördinator: Math Ghielen. Tel: 077-3074939

4

Don
31 okt

Kruiden herkennen en hun toepassing
Inleidster: Mary Strolenberg. Aanvang: 20.00 uur in het IVN
gebouw. Coördinator: Peter Maessen. Tel: 077-4653761

6

Don
De ijsvogel in Helden
14 nov Inleider: Grad Smets. Aanvang: 20.00 uur in het IVN gebouw
Coördinator: Jan Jacobs. Tel: 077-3077792

7

Zon
Winterwandeling
29 dec Gids: Peter Maessen
Locatie: Natuurgebied Schatbergse bossen Sevenum
Vertrek: We vertrekken vanuit het IVN gebouw om 14.00 uur
met auto’s. De wandeling zal  2,5 uur duren
Coördinator: Peter Maessen. Tel: 077-4653761
Don
9 jan

7

Nieuwjaarsreceptie
Aanvang: 20.00 uur in het IVN gebouw
Coördinator: Math Ghielen. Tel: 077-3074939

Het IVN gebouw kunt u vinden op Kloosterstraat 12 te Helden
Route: Bij de rotonde bij hotel Antiek richting Kessel.
Na ongeveer 200 meter bij de bocht links af, schuin de Kloosterstraat in.
Het tweede gebouw aan de rechter kant is het IVN gebouw.
Parkeer plaatsen ruim aanwezig.
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VOORWOORD

Jaargang 21 nummer 1.
Heel veel om op terug te kijken. Nog meer om naar uit te kijken!
Dankzij de bijdragen van bestuur, werkgroepen en leden maken we
er steeds weer een lezenswaardig boekje van.
Op vakantie geweest? In de buurt gebleven? In ieder geval genoten
van wat het landschap, flora en fauna boden. Ver weg, dicht bij, oog
hebben voor de natuur is het zien, doorzien, begrijpen van de natuur.
Dit echte zien doet mensen inzien dat we bijzonder veel respect
moeten hebben voor bodem, water, lucht, plant en dier.
IVN-ers laten anderen meekijken, genieten van al wat de natuur
biedt!

De redactie
Jan van Enckevort

Kijk Op
Jaargang 21 nr. 1
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IETS OM OVER NA TE DENKEN.

Elders in deze Kijk Op staat een stukje voor
de jeugdleden. Dit oproepje is bestemd voor
al die volwassen IVN-ers die graag ook iets
voor de jeugd zouden willen doen. Zet de
eerste stap en kom gewoon eens kijken op
een van de groepsavonden. Dit jaar hebben
we erg veel aanmeldingen. Na overleg besloot de leiding de 64 kinderen kennis te
laten maken met de natuur in drie groepen.
Op elke tweede dinsdag en de daarop
volgende woensdag zijn de bijeenkomsten.
De derde groep komt op de woensdag hierna
bij elkaar. Voor elke groep hebben we een
leiding bestaande uit drie à vier volwassenen. Het zou fijn zijn als elke groep 4 à 5 begeleiders zou hebben.
Zoveel te kleiner het groepje zoveel te intensiever is het contact met
de natuur. Samen ontdekken in de natuur is een geweldige belevenis
steeds weer opnieuw.
Interesse? Zet de eerste stap! Neem contact op met de jeugdwerkgroep.
Jan van Enckevort
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Brandbief van onze vereniging;

Binnenkort krijgt U of mogelijkerwijs heeft U al gekregen een
persoonlijke brief van onze vereniging. Een brief, of een brandbrief
eigenlijk, die aangeeft dat onze vereniging ontzettend actief is. Maar
ook aangeeft dat dit werk eigenlijk door maar een paar leden
allemaal uitgevoerd wordt. En sommigen doen dit al bijna
vijfentwintig jaar. Het IVN heeft in deze jaren zijn bestaansrecht
dubbel en dwars bewezen. Vele vragen komen op ons af, zowel over
actieve natuurbeleving voor volwassenen en vooral voor kinderen
alsmede ook over advisering over natuurbeheer.
We zijn partner in vele gemeentelijke commissies waarin landschap
en natuur de belangrijkste elementen zijn. Soms nemen we zelf het
initiatief om natuurontwikkelingsprojecten van de grond te krijgen.
Regelmatig nemen we zelf bijl en zaag ter hand om
natuuronderhoud te plegen. Doch daarnaast houden we ons ook
bezig met onderhoud van ons gebouw, publiciteit, vogeltellingen,
wandelingen, excursies en nog veel meer. En dit alles met maar een
paar actieve leden. En deze leden doen een bijna hartstochtelijk
beroep op al die andere leden om eens goed bij zichzelf na te gaan
of ze ook niet een paar uurtjes per week, maand of jaar actief
zouden kunnen zijn voor onze vereniging. Actief zijn is niet perse
afhankelijk van kennis over natuur, er zijn vele taken in onze
vereniging.
In de brief wordt U uitgenodigd om op 23 oktober samen met ons te
praten of en hoe we gebruik kunnen maken van uw kennis,
vaardigheden en een paar uurtjes inzet. Hoe we verder kunnen
werken aan de doelstellingen van onze vereniging en hoe we wat
werk uit handen van onze huidige actieve leden kunnen halen.
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Ook al heeft U momenteel wat minder tijd vrij maar heeft U wel
goede ideeën of weet U mensen die misschien wel inbreng zouden
kunnen leveren ook dan bent U van harte welkom.
Graag hopen wij zoveel mogelijk leden te mogen verwelkomen op
deze avond.
Wij tellen op U.

Namens uw vereniging
Math. Ghielen, voorzitter.

Succes voor projectgroep Kwistbeekdal
Midden september kregen we van de Gemeente Helden het bericht
binnen dat ruim 3 ha weidegebied, grenzend aan het reeds
aanwezige natuurgebied in het Kwistbeekdal in beheer wordt
gegeven aan het IVN Helden. Een uitbreiding dus van dit gebied
met deze drie ha. natuurgebied. Een eerste stap het totale
Kwistbeekdal om te vormen tot een
natuurgebied van betekenis. Voor de
projectgroep een enorme opsteker
omdat hiermee eigenlijk erkend
wordt dat dit gebied echte
mogelijkheden heeft uit te groeien
tot een volwaardig natuurgebied.

Math. Ghielen.
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Paddenstoelenwandeling
Zondag 6 oktober
We willen om 8.00 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.
Als gids hebben we Gerard Dings, voor IVN Helden
een zeer goede bekende, die ieder jaar voor een zeer
boeiende en interessante tocht zorgt. Afgelopen jaar liepen 22
volwassenen en 9 kinderen mee. Ze hadden een prachtige wandeling
door het Leudal. 52 soorten hadden we opgeschreven. Volop de
moeite waard dus.
Kruiden herkennen en hun toepassing
Donderdag 31 oktober
Kruiden in het dagelijks gebruik kennen we
allemaal. Maar echt weten wat voor kruiden we
in de natuur tegenkomen en waar ze voor te
gebruiken zijn is een heel ander verhaal.
Mary Strolenberg weet hier wel het een en ander
van, en wil ons dit graag op deze avond vertellen.
Mary krijgt ondersteuning van een professioneel
bedrijf, wat gespecialiseerd is in de distributie van kruiden vanuit
allerlei landen naar onze supermarkten.
Ruiken en proeven van kruiden zal op deze avond dan ook zeker aan
bod komen.
Een andere kijk op de natuur die zeker de moeite waard is.
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De ijsvogel in Helden
Donderdag 14 november
Een aantal jaren geleden dachten we dat de ijsvogel allen maar in
het zuiden voorkwam. Gelukkig weten we nu beter. Hij wordt
regelmatig in Helden en omgeving gesignaleerd en voor sommigen
waaronder onze inleider Grad werd het bijna een obsessie. Goed
voor ons, want dankzij hun hebben we een aantal mooie dia’s uit
ons eigen Helden. Het ijsvogeltje wordt hier niet alleen steeds vaker
gesignaleerd, maar woont en broed hier ook. Hierdoor konden een
aantal mensen van de vogelgroep het ijsvogeltje bestuderen in zijn
leef- en woongedrag. Deze kennis is nu gebundeld en zal op deze
avond worden gepresenteerd. In het voorjaar komt er nog een
vervolg op deze avond, als we de woongebieden van de ijsvogel
buiten gaan bezoeken.
Winterwandeling
Zondag 29 december
De zondag na de Kerstdagen willen we weer
een winterwandeling houden. Een ontspannen
wandeling door een mooi stukje natuurgebied,
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. We zullen merken dat
er meer in de natuur gaande is dan we zo
zouden denken. We moeten alleen anders
zoeken en kijken. Peter, onze gids zal ons door deze andere natuur
loodsen. Een wandeling van 2.5 uur waar aan het einde een heerlijke
kom erwtensoep niet misplaatst is.
Jan Jacobs
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VOOR DE JEUGD

Als je dit boekje krijgt is het al oktober. Je werd lid van het jeugd
IVN. Samen met 63 andere kinderen maken we er een fijn jaar van.
Je krijgt nu ook de Kijk Op. Dat is een boekje voor en door de
kinderen en grote mensen die bij het IVN zijn. Je mag dus een leuke
tekening over de natuur of een spannend verhaal over iets wat je
hebt meegemaakt op de groepsavond afgeven. De leiders geven het
dan aan de makers van het boekje. Ik hoop dat je veel fijne uurtjes
meemaakt bij het IVN. Het is ook al weer bijna herfstvakantie. Je
kunt dan lekker door de
afgevallen
bladeren
lopen. Misschien ga je
wel noten, kastanjes of
nog andere vruchten en
zaden zoeken. Je kunt er
van alles mee doen.
Dieren in de natuur
verzamelen ook. Want
als het winter wordt
moeten ze ook eten
hebben. Ken je enkele
dieren die dat doen? Je merkt ook dat het al veel vroeger donker is.
Gemakkelijk met verstoppertje spelen. Het wordt ook kouder.
Sommige dieren verstoppen zich voor de kou. Andere dieren gaan
weg. En wat doen de bomen, struiken en kruiden?? Kijk goed om je
heen. Op de groepsavonden kun jij ook alle vragen stellen! En weet
je wat zo fijn is? Samen weten we heel veel! Maar….lang niet alles!

Tot ziens
Jan van Enckevort
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UILEN EN ONZE VOGELWERKGROEP

Door de jaren heen heeft de vogelwerkgroep zich beziggehouden
met de bescherming van uilen in onze regio. Dat is gebeurd middels
het scheppen van broedgelegenheid door het plaatsen van speciale
nestkasten en middels het jaarlijks controleren van deze en tevens
andere meldingen van broedgevallen. Het gaat daarbij om de drie
soorten: kerkuil, bosuil en steenuil. Voor de bosuil werden reeds in
1990 een twaalftal nestkasten vervaardigd en verspreid opgehangen
in bosrijke omgeving binnen de gemeente Helden. Voor de steenuil
werd in 1995 een campagne gestart, waarbij inwoners van onze gemeente zich konden melden. Uit het ruime aanbod werden destijds
meer dan dertig adressen voorzien van een geschikte nestkast, overigens nadat deze locaties door leden van de vogelwerkgroep waren
bezocht. Wat de kerkuilen betreft lopen de beschermingsactiviteiten
eveneens vanaf 1995, toen de eerste gegevens werden verzameld.
Vrijwel jaarlijks werden vaste controles uitgevoerd naar de
bewoning van alle geplaatste nestkasten, alsmede andere aan de
werkgroep doorgegeven broedgevallen.
Steenuilen
Alleen in het geval van de steenuilen is een
jaarlijkse controle nog niet uitgevoerd, maar
worden de nestkastbezitters geacht aan de
vogelwerkgroep kenbaar te maken, wanneer
hun nestkast door steenuilen wordt bezocht
dan wel bewoond. Tot op heden heeft dit nog
maar weinig opgeleverd. In de jaren na 1995
werden, voorzover bij ons bekend, maar een vijftal nestkasten met
wisselende regelmaat door steenuilen gebruikt als broedplaats. In
deze kasten werden steeds drie of vier jongen grootgebracht. Op het
totale aantal nestkasten is dit niet bepaald een groot resultaat te
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noemen. Mogelijk vinden de steenuilen nog anderszins voldoende
nest- gelegenheid, zijn onze nestkasten toch niet zo geschikt als men
had verwacht of is het aantal steenuilen nog steeds niet zo groot als
ge- volg van andere omstandigheden. Het ligt wel in de bedoeling
van de vogelwerkgroep om voor het komende seizoen maar weer
eens contact op te nemen met alle eigenaren van nestkasten voor
steenuilen en met hen de situatie opnieuw te bezien. Dat kan
bijvoorbeeld zijn door een aanpassing van de nestkast aan de laatste
"normen" of door te zoeken naar een betere nestlocatie ter plaatse.
Kerkuilen
Sinds 1995 zijn bij de vogelwerkgroep een
tiental locaties bekend, waar de kerkuil heeft
gebroed of nog steeds gebruikmaakt van de
aanwezige broedgelegenheid. Enerzijds gaat
het om "natuurlijke" broedplaatsen en anderzijds betreft het broedgevallen in de speciaal
geplaatste nestkasten voor deze soort. Twee
locaties zijn vanaf 1995 vrijwel permanent
bezet door kerkuilen, waaronder de kerkzolder van de Lambertuskerk in Helden-Dorp.
Vanaf 1999 kwamen daar nog twee permanente broedgevallen bij,
waaronder de kerktoren van de Josephkerk te Beringe. In 2001 telde
onze gemeente, voorzover bekend, vijf broedgevallen, waarvan één
helaas zonder resultaat bleef. In dit jaar werden opnieuw vijf
broedgevallen vastgesteld, ditmaal allemaal met uitgevlogen jongen.
Het aantal jongen varieerde in al deze jaren van twee tot maar liefst
zes! In de meeste gevallen werden overigens drie jongen
grootgebracht.
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Bosuilen
Van tien van de opgehangen nestkasten zijn gegevens bekend vanaf
1990. In het eerste jaar waren er gelijk drie bewoond door bosuilen,
waarvan twee met broedresultaat. In de
jaren daarna tot 1996 was er telkens een
bezetting met drie of vier broedgevallen.
Na een paar magere jaren met slechts twee
broedende steenuilen waren de jaren van
1999 tot en met 2001 weer goed voor drie á
vier broedpaartjes. In dit jaar bleken bij
controle wederom slechts twee nestkasten
door steenuilen bewoond. Het aantal
jongen varieerde in de loop der jaren van
slechts een tot vier. Een uitzondering
hierop vormde het jaar 2001, toen de drie bewoonde nestkasten allen
liefst vijf jonge steenuiltjes telden. In dit verband is het ook aardig
om nog even te vermelden, dat tot vijf keer toe een torenvalk
gebruik heeft gemaakt van de aangeboden nestgelegenheid (bij
controle telkens met vijf of zes eieren). Verder hebben veelvuldig
holenduiven en kauwen meegeprofiteerd. Enkele keren werd een
controlerend lid van de werkgroep bij het openen verrast door een
wegvluchtende eekhoorn en eenmaal werd een steenmarter
aangetroffen.
Mogelijk dat u zich na het lezen van deze informatie realiseert zelf
ook op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van een broedend
uilenpaar, behorend tot een van deze soorten. In dat geval zou de
vogelwerkgroep dat maar al te graag van u vernemen, uiteraard met
instemming van de eventuele bewoners van de betreffende locatie.
Om logische reden zijn in het bovenstaande de namen en adressen
van bewoners van locaties met broedende uilen bewust achterwege
gelaten. Daardoor bestaat de mogelijkheid, dat een broedgeval reeds
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bekend is bij de werkgroep, maar dat mag u er desondanks niet van
weerhouden dit aan ons door te geven.
Mogelijk dat u zich na het lezen van de informatie realiseert dat het
functioneren binnen de vogelwerkgroep ook voor u zelf de moeite
waard zou kunnen zijn. Aarzel dan vooral niet te lang en neem contact op met onze werkgroep. Kennis van zaken is beslist geen voorwaarde en leren van elkaar kunnen we allemaal. Hoe meer hoofden
en handen, hoe beter wij onze controles en beschermingsmaatregelen gestalte kunnen geven.
En er blijft natuurlijk nog veel meer "vogelwerk" te doen ..........
Wij horen het graag van u.

Namens de vogelwerkgroep,
Jacques Ottenheijm
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EVEN TERUGBLIKKEN
Woensdag 10 juli. Zomeravondwandeling
Een heerlijke zomerse avond. Alle ingrediënten voor een fijne
natuuravond waren voorhanden. Alleen….. door een redactionele
dwaling waren er in de diverse weekbladen twee verschillende
vertrektijden vermeld. We hebben dit maar opgelost door Peter
Maessen, onze gids van deze avond, met de eerste groep om 19.00 u
te laten starten en mocht ondergetekende, voor de eerste keer
natuurgids in zijn leven, om 20.00 u met de tweede groep starten.
Afgesproken werd om te proberen ons ergens in het mooie
Waterbloemgebied te ontmoeten. De “Waterbloem” nabij Heibloem
is landschappelijk een juweeltje. Zeer afwisselende bossen, een
meanderende beek, verschillende poelen en een groot ven.
Door zijn gevarieerdheid is het een rijk vogelgebied, al lieten die het
deze avond wel wat afweten op een enkele specht na. Zeer mooi is
het gedeelte langs en bij de meanderende Roggelse beek en het
gedeelte dat grenst aan landgoed De Witdonk. Ergens komt hier de
zeldzame Koningsvaren voor. Gelukkig had ik in mijn groep een
aantal zeer deskundige kenners die me bijstonden in het
beantwoorden van moeilijke vragen.
We hebben de andere groep overigens pas ander halve maand later
ontmoet…….bij de vleermuizen-avond.
In totaal mochten we 23 natuurliefhebbers rondleiden.
Math. Ghielen.
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Zondag 21 juli. Uitreiken fietsroutes Nette/Niers.
Omdat het op zondag 5 mei pijpenstelen regende en toen amper een
mens kwam om deze prachtige fietsroute te gaan fietsen laat staan
ze af te halen hebben we deze mogelijkheid op zondag 21 juli
nogmaals geboden.
Een twintigtal belangstellenden haalden de routebeschrijving op.
Tijdens andere IVN activiteiten hebben we deze route eveneens
aangeboden en in totaal zijn er ruim 80 routebeschrijvingen
uitgereikt. De ervaring leert dat een veelvoud hiervan de route
daadwerkelijk fietst. We hebben vele positieve reacties gehad op
deze tocht al zei ook iemand dat er een fikse klim in zat. Nou ik heb
hem zelf ook gefietst en dat viel “zat “ mee en ik moet dan ook nog
eens ruim ……… kilo mee naar boven trappen.
Desondanks ….een aanrader. Fietsroute nog te koop bij onze
Groene Winkel, het VVV Helden en bij het bezoekerscentrum op de
Grote Heide in Venlo.
Math. Ghielen.
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Woensdag 28 aug. Vleermuizenlezing en wandeling
Op deze woensdagavond waren we te gast bij de Stichting
Daelzicht, Savelberg te Koningslust. De reden hiervan was dat ons
eigen gebouw te ver verwijderd was voor het tweede gedeelte van
het programma, n.l. een avondlijke stiltewandeling door het
natuurgebied Het Vlakbroek in Koningslust om hier vleermuizen te
kunnen “spotten”.
De inleider en gids voor deze avond was dhr. Jan Kluskens uit
Nederweert. Jan is een expert op het gebied van vleermuizen. Zijn
met prachtige dia’s ondersteunde inleiding gaf ons een enorm
verhelderend beeld over deze nachtvliegers, hun voorkomen, hun
gewoontes en hun manier van communiceren. Verrassend was de
opmerking dat vleermuizen in één nacht soms meer dan 3500
muggen vangen. Misschien iets voor op niet muggenvrije
slaapkamers?
De aanwezige deelnemers, waaronder ook weer een paar
jeugdleden, hingen aan zijn lippen.
Na zijn inleiding trokken we het nachtelijke Vlakbroek binnen. Jan
had gezorgd voor een aantal batdetectors waarmee je kunt horen als
een vleermuis in de buurt is. Tijdens onze wandeling hebben we
wel een aantal vleermuizen via de detector gehoord maar er helaas
geen gezien. Ook later bij de vijver van een van onze leden hoorden
we ze wel, doch zagen we ze niet. Overigens is het een zeer aparte
ervaring in het donker door een natuurgebied te wandelen. Soms
geheimzinnig, zelfs griezelig maar ook fascinerend luisterend naar
de stiltegeluiden. Kortom een zeer leerzame avond. Voor herhaling
vatbaar. We waren met 25 deelnemers.
Math. Ghielen.
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WIST U DAT:

U als IVN-lid verschillende dingen bij het IVN kunt lenen?
Zoals een diaprojector, telescoop, microscoop, verrekijker, enkele
boeken, enz. U kunt deze artikelen lenen na overleg met iemand van
het bestuur of leider van een werkgroep. In het IVN gebouw hangt
een uitleenlijst. Vul hier op je naam/adres/tel in, wat voor artikel, de
uitleendatum en vooral de datum wanneer je het weer terug komt
brengen, zodat we weten wat waar is, en hoelang.
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EERSTE HULPSETJE BIJ TEKENBETEN
De teek komt vooral voor in lage begroeiing en vochtige gebieden,
met name in het duingebied. In het voorjaar als we weer gaan
wandelen en buiten spelen is het gevaar voor het oplopen van een
tekenbeet groot. Van maart tot oktober zijn teken actief. De teek
nestelt zich bij voorkeur op vochtige plekken: achter het oor, in
knieholtes of in de lies.
Een tekenbeet ervaart niemand als een ongeluk. Het is geen drama
waar veel bloed en ellende bij komt kijken. Het gebeurt met als de
meeste ongelukjes gewoon thuis, tijdens het wandelen of tijdens het
spelen. Maar, een tekenbeet kan nare gevolgen hebben. Enkele
symptomen van een tekenbeet
zijn aangezichtsverlamming,
dubbelzien, heftige pijnen en
gewrichtsaandoeningen. Het
meest gevreesd is de ziekte
van Lyme, die dodelijke gevolgen kan hebben. Het is de
bacterie Borrelia Burgdorferi,
die via het speeksel van een
besmette teek in de bloedbaan
van mens en dier kan komen,
die deze ziekte veroorzaakt.
Zo'n 23 - 30% van de teken is besmet met deze bacterie. Bestaat het
vermoeden op een besmetting, twijfel dan niet en raadpleeg een
huisarts.
De grootste kans op besmetting ontstaat door het onjuist
verwijderen van de teek. Als binnen 24 uur een besmette teek op
dejuiste wijze wordt verwijderd, is de infectiekans 0,1 %. Hiervoor
heeft de Stichting EHBO Diensten deze maand een geweldige set in
de aanbieding. Alle benodigdheden om een teek te verwijderen bij
elkaar en voor een scherpe prijs.
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In het tekensetje vindt u de volgende artikelen:





1 tekenpincet, om de teek op de juiste wijze te verwijderen
2 gaasjes steriel 16/16 voor het steriel verwijderen van vocht en
bloed
1 wondzorgkit (een handig 3 in 1 kit; alcohol 70%, wonddepper
en pleister) voor het verzorgen van het wondje
4 zip-pleisters 2,5 x 7,6 om het wondje eventueel wat langer af
te dekken

U kunt het speciale tekenbeetsetje bestellen door € 4,95 (€ 3,95
tekenset plus € 1,00 verzendkosten) over te maken op rekeningnummer 38 24 84 150 van de federatie Nederlandse EHBO.
U ontvangt uw setje zo snel mogelijk.
Eerste Hulpsetje bij tekenbeten Bestelnummer 5125
normale prijs
€ 4,95
voor afdelingen en verenigingen
€ 3,95
Geef uw bestelling, schriftelijk, telefonisch, per fax of per e-mail
door aan:

Stichting EHBO-Diensten,
Postbus 320, 3430 AH Nieuwegein
Tel (030) 60 24 666, Fax (030) 60 24 670
E-mail info@ehbofederatie.nl
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Verslag Ledenvergadering 18 april 2002

Aantal aanwezigen: 13 Afgemeld: 4 personen
Opening:
Om 20.10 uur door de voorzitter.
Na een woord van welkom aan de aanwezigen volgt een evaluatie
over het afgelopen jaar. Om de vergadering een levendiger karakter
te geven is dit jaar besloten de voorzitters van de werkgroepen zelf
het verslag voor te laten lezen. Enkele citaten uit deze evaluatie:
-Een beperkt aantal leden verrichtte het afgelopen jaar meer
werkzaamheden. Met name de jeugdwerkgroep was bij vele van de
activiteiten vertegenwoordigd.
-De lopende projecten van de Vogelwerkgroep werden
gecontinueerd.
-Het IVN Helden werd en wordt steeds meer als klankbord gehoord
voor diverse (overheids) instanties.
-Er is een IVN dassenprojectgroep opgericht in de gemeente Helden
met als doel het inventariseren van de aanwezige dassenburchten in
deze gemeente.
-De inmiddels afgeronde verhuizing van onze vereniging die na de
nodige moeizame onderhandelingen tot stand kwam liep als rode
draad door het hele jaar heen.
-Het aantal bestuursleden bedroeg officieel 5, doch waren er in de
praktijk maar 4.
Vaststellen notulen vergadering 24-4-2001:
Na een kleine opmerking over het vermelden van de aanwezigen
(met of zonder voornaam) worden de notulen met dank aan de
notuliste goedgekeurd.
Vraag: moet het IVN geen onkostenvergoeding gaan vragen voor
hun activiteiten?: Binnen het bestuur is deze mogelijkheid reeds
eerder besproken. Besloten werd (buiten enkele activiteiten als
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fietsroutevergoeding en grootschalige projecten als paddenoverzetting) dit niet te doen.
Vaststellen jaarverslag 2001:
Afwijkend van andere jaren staat het verslag niet in de Kijk Op
vermeld, maar zullen de verslagen als besproken in agendapunt 1
tijdens de vergadering worden voorgelezen:
Groene Winkel:
Jo Lormans geeft aan dat buiten de vele positieve reacties de
omzetten ietwat tegenvielen. Tevens geeft Jo aan dat uitbreiding van
het aantal medewerkers voor de Groene Winkel (vanwege de door
hem uitgesproken redenen) noodzakelijk is. De ondersteuning in het
afgelopen jaar was perfect. De Groene Winkel vervult een streekfunctie en zorgt voor PR voor het IVN.
Kijk Op:
Sytske Venstra: Door het wegvallen van de mogelijkheid de Kijk
Op gratis te laten kopiëren is er een behoorlijke onkostenpost voor
het IVN ontstaan. Door sponsoring probeert de werkgroep deze
kosten enigszins te drukken. Kopij was het afgelopen jaar voldoende
voorhanden.
Vogelwerkgroep:
Peter Maessen: Lopende projecten werden afgewerkt. Voor het
komende jaar zal actie worden ondernomen het aantal werkgroepleden uit te breiden. Het aanstellen van diverse commissies
binnen de werkgroep werkte positief op de organisatie.
Jeugdwerkgroep:
Arno Bos: 50 junior jeugdleden kwamen op dinsdag en woensdag
bij elkaar, hadden in totaal 14 binnen- en buiten activiteiten. Het
seniorengroepje kwam op wisselende dagen bij elkaar en kende 6
activiteiten. Evenals andere jaren vond er 1 dagactiviteit plaats.
Het aantal kaderleden is met 3 personen uitgebreid. De kadergroep
werd het afgelopen jaar door vele ouders ondersteund.
Het werven van jeugdleden zal het komende jaar gebeuren door het
benaderen van de diverse scholen in de gemeente Helden.

KIJK OP IVN HELDEN

20

Als antwoord op de vraag hoe de seniorenjeugdleden betrokken
kunnen blijven bij het IVN, ontstond een levendige discussie waarin
diverse ideeën werden geboren. (Kwisbeekproject, jubileumviering
en VWG activiteiten).
Projectgroep padden:
Een groepje vrijwilligers dat is ontstaan uit de jeugdwerkgroep was
weer actief bij het project Waterleiding.
Projectgroep Kwisbeek:
Math Ghielen: Een kleine projectgroep die in samenwerking met
Staatsbosbeheer de taak op zich heeft genomen bovengenoemd
gebied te laten ontwikkelen tot een volwaardig natuurgebied.
Uitbreiding van deze werkgroep is in de toekomst noodzakelijk.
Het huidige rapport dat door de werkgroep is opgesteld zal worden
aangepast en daarna naar de provincie worden gestuurd. Over de
manier van aanpak volgt een discussie onder de aanwezigen.
Projectgroep dassen:
Het aantal burchten binnen de gemeente Helden zijn
geïnventariseerd. De komende jaren zullen de ontwikkelingen
worden gevolgd en uitgewerkt.
Activiteitenwerkgroep:
Jan Jacobs: Voor het eerst werd dit jaar een halfjaarprogramma
opgesteld. Dit als onderdeel van de nieuwe aanpak, die verder door
Jan wordt toegelicht. Er is een tekort aan eigen gidsen.
Hoe we hiermee verder gaan zal het komende jaar serieus moeten
worden bekeken. (eventueel opzetten van mini-cursussen)
Projectgroep wegberm- en slotenbeheer:
Grad Smets en Math Ghielen: In de gemeente Nederweert loopt een
dergelijk project al meerdere jaren. Doel van dit project is te komen
tot een ander wegberm beheer in Helden. Binnenkort zal samen met
een afgevaardigde van de gemeente Helden een bezoek aan de
gemeente Nederweert worden gebracht.
Geprobeerd wordt de gemeente Helden deze manier van aanpak te
laten volgen.
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Naar aanleiding van bovenstaande voorgelezen verslagen wordt er
uit de vergadering een vraag gesteld c.q. opmerking gemaakt over
het fenomeen werkgroep. Wanneer mag je een aantal vrijwilligers
die een project opstart werkgroep noemen. Is de continuïteit wel
aanwezig. Veelal dezelfde mensen zijn actief. Is het niet verstandig
de naam werkgroep te wijzigen in lopende projecten. Discussie
volgt. Het verslag zal worden aangepast.
Vraag: Blijft het aantal leden constant?
Vraag: Hoe geschied het uitreiken van het jaarverslag in de
toekomst. Tevens het voorstel geen namen te noemen. Eigenlijk
hoort het jaarverslag bij de stukken van de vergadering te zitten.
Doch deze manier van aanpak maakt de vergadering levendiger.
Vraag: Wie vertegenwoordigt het IVN in de genoemde instanties?
Antwoord: meestal de voorzitter.
Vraag: Hoe is de samenwerking met de LLTB, ook naar aanleiding
van de onlangs gehouden enquête door het district IVN? Antwoord:
redelijk.
Vaststellen verslag commissie van onderzoek:
Wordt voorgelezen door Toos Koopmans-Wilms.
Na een kleine vermelding volgt goedkeuring met dank aan de
commissie en de penningmeester.
Vaststellen financieel jaarverslag,
Vraag: Hoe ontstaat het grote verschil tussen overzicht 2001 en
begroting 2002? De penningmeester licht dit toe, dat dit komt door
extra subsidie inkomsten.
Subsidieaanvraag jeugdbeleid moet worden bekeken. Het antwoord
zal aan het jeugdkader worden medegedeeld.
Contributie jeugdleden vermelden in verslag.
Vaststellen begroting 2002:
Vraag: Post afschrijving 2001/2002 overhevelen. Goedkeuring
volgt.
Verkiezing en benoeming commissie van onderzoek:
Toos is aftredend. Wim Maassen is zittend.
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Ber Aerts stelt zich kandidaat en wordt hiervoor door de voorzitter
bedankt.
Vaststellen contributie:
De contributie zal niet worden verhoogd.
Het bestuur stelt voor de km-vergoeding te verhogen van Fl 0,20
naar € 0,15. De vergadering keurt dit goed.
Verkiezing en benoeming Bestuursleden:
Aftredend is Mieke Verkoelen, deze stelt zich herkiesbaar.
Er hebben zich geen nieuwe kandidaats bestuursleden aangemeld.
De vergadering gaat akkoord.
Plannen 2002/2003:
Consolideren van het bestaande. De geplande herstructurering zal
verder worden uitgewerkt. Het jubileum in augustus 2003 zal verder
worden voorbereid.
Ontwikkelingen IVN-huisvesting en streekcentrum Helden: Het
IVN krijgt in augustus meer duidelijkheid.
Het concept Streekcentrum is klaar.
Rondvraag:
Voorstel: commissie viering 25 jarig jubileum samenstellen.
Per werkgroep eventueel 1 persoon zitting laten nemen in deze
commissie. Het bestuur bepaalt eerst een kaderomschrijving.
De commissie moet niet meer dan 3 à 4 personen bevatten doch wel
een verdere achterban. 1 jaar voorbereiding is noodzakelijk.
De IVN Webside wordt samengesteld en onderhouden door Thijs
Maessen. De senior jeugdleden zullen voor de VWG activiteit van 5
mei worden uitgenodigd.
Sluiting:
De Voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit
deze vergadering om 22.30 uur waarna een gezellig samenzijn volgt.
Notulist
Peter Maessen
Secretaris
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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 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

Nieuwe leden
N. Verhoeven uit Koningslust
G. Nelissen uit Panningen

Schrijvers die aan deze Kijk Op meewerkten:

Jan van Enckevort
Math Ghielen
Jan Jacobs
Peter Maessen
Jacques Ottenheijm
Sytske Venstra

De volgende Kijk Op verschijnt 1 jan 2003. 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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