VOORWOORD

Allen een voorspoedig 2005!
Met het openslaan van deze Kijk Op toont U belangstelling
voor het verenigingsgebeuren van ons aller IVN.
Een groep mensen die genietend, lerend, waarderend, bezig is
met, in en over de natuur. Een groep mensen, die elkaar versterkend, het verenigingsideaal verder uitdraagt.
Een groep mensen, aangestuurd door een groep mensen, aangestuurd door een groep vrijwilligers, die weet waar het IVN
voor staat!
En natuurlijk een succesvol 2005

De redactie
Jan v Enckevort
Kijk Op januari 2005
Jaargang 23 nummer 2
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JAARPROGRAMMA 2005 EERSTE HALFJAAR

Datum

Activiteit

Zat. 08 jan

Onderhoud in de natuur

Blz

Don 13 jan.

Film:Traveling birds Aanvang: 20.00 uur
Locatie: IVN-gebouw Kloosterstr. 12 Helden
Coördinator: Math Ghielen Tel; 077-3074939
Di, wo 18/19 jan Jeugdwerkgroep
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Don 20 jan.

6

Nieuwjaarstreffen Aanvang: 20.00 uur
Locatie: IVN-gebouw Kloosterstr. 12 Helden

Zon 23 jan.

Zat 12 feb.

Vogelobservatietocht over de Maas
Locatie: Wanssum haven
Vertrek 08,00 uur: Gezamenlijk vanuit het IVN-gebouw
Kloosterstr. 12 Helden. Voor deze activiteit moet men zich
vooraf opgeven en wordt een eigen bijdrage gevraagd
Coördinator: Peter Maessen Tel: 077-4653761
Onderhoud in de natuur

Din 15 feb.

Bijeenkomst vogelwerkgroep 20.00 uur IVN-gebouw
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Di/wo 15/16 feb. Jeugdwerkgroep
Don 24 feb.

Seizoenen in en om Helden in beeld gebracht door Frans
Pubben. ( Diaoverflow )
Bijeenkomst vogelwerkgroep 20.00 uur IVN-gebouw
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Zat 12 maart

Roofvogels in woord en beeld
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: IVN-gebouw Kloosterstr. 12 Helden
Coördinator: Peter Maessen Tel: 077-4653761
Onderhoud in de natuur

Zat 19 maart

Jeugdwerkgroep

Zon 20 maart

Roofvogelwandeling
Vertrek 08,30 uur: Gezamenlijk vanuit het IVN-gebouw
Kloosterstr. 12 Helden.
Coördinator: Peter Maessen Tel: 077-4653761
Bijeenkomst vogelwerkgroep 20.00 uur IVN-gebouw

Din 1 maart
Don 10 maart

Din 5 april
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Zat 9 april

Onderhoud in de natuur

Woen 13 april

Fietstocht langs de Heldense weidevogelgebieden
Vertrek 18,45 uur: Gezamenlijk vanuit het IVN-gebouw
Kloosterstr. 12 Helden.
Coördinator: Peter Maessen Tel: 077-4653761
Di/wo 19/20 apr Jeugdwerkgroep
Don 21 april

Jaarvergadering 20.00 uur IVN-gebouw.

Zon 1mei

Voorjaarswandeling Tongelreep o.l.v. gids Nelis Verhoeven
Vertrek 08,30 uur: Gezamenlijk vanuit het IVN-gebouw
Kloosterstr. 12 Helden
Coördinator: Math Ghielen Tel; 077-3074939
Bijeenkomst vogelwerkgroep 20.00 uur IVN-gebouw

Din 3 mei
Din 17 mei

Wandeling "Kwistbeekdal"
Vertrek 18,45 uur: Gezamenlijk vanuit het IVN-gebouw
Kloosterstr. 12 Helden.
Coördinator: Math Ghielen Tel; 077-3074939
Di/wo 17/18 mei Jeugdwerkgroep
Zat 04 Juni

Zat 11 Juni
Woe 15 juni

Zon 19 juni

Din 21 juni

Dagwandeling “…..”.
Vertrek 07.30 uur vanaf het Wilhelminaplein bij het gemeentehuis. Voor deze activiteit is opgave vereist en wordt
een eigen bijdrage gevraagd.
Coördinatoren: Math Ghielen Tel; 077-3074939, Jan Jacobs
077-3077792, Harry Boumans 077-3073128.
Dagactiviteit Jeugdwerkgroep
Wandeling nachtzwaluw
Vertrek 18,45 uur: Gezamenlijk vanuit het IVN-gebouw
Kloosterstr. 12 Helden.
Coördinator: Peter Maessen Tel: 077-4653761
Wandeling langs de Swalm bij Brüggen o.l.v. Wim Maassen
Vertrek 08,30 uur: Gezamenlijk vanuit het IVN-gebouw
Kloosterstr. 12 Helden.
Coördinator: Wim Maassen Tel; 077-4661770
Afsluiting seizoen 2004/2005 jeugdwerkgroep.

3

IN MEMORIAM HENK SEELEN

Op donderdag 14 oktober ontvingen wij het droevige bericht
van het overlijden van onze vriend Henk.
Alhoewel zijn bekenden al enkele maanden merkten dat het
niet zo goed meer met hem ging was dit toch een enorme
schok.
Sinds 1994 was Henk lid van het IVN Helden waar we hem
leerden kennen als een fanatiek natuurliefhebber.
Een persoon met een enorme
brok aan kennis van vogels maar
ook van planten en alles wat
hem verder boeide.
Kennis die hij probeerde over te
brengen naar o.a. de leden van
de Vogelwerkgroep.
Henk was een persoon die niet
op de voorgrond wou staan maar
achter de schermen duidelijk
zijn mening en visie bekend
durfde te maken.
Zeer actief was hij betrokken bij
het
weidevogelbeschermingsproject en de jaarlijkse vogeltellingen door de leden van de Vogelwerkgroep.
Hij kon genieten van zijn tochtjes naar Zeeland, alleen of samen met Mien en Lies, maar ook van het moois in de eigen
omgeving. Hij stond altijd voor ons klaar, geen werk was hem
teveel.
Toen hij 9 jaar geleden werd geconfronteerd met een ernstige
ziekte die zijn leven plotsklaps totaal veranderde, liet hij de
vogelwerkgroepactiviteiten even los.
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Bewust, omdat het niet anders kon, maar met het volste vertrouwen dat hij zo snel mogelijk zijn hobby’s weer zou hervatten. Hij kwam terug en zette zich weer volop in binnen de Vogelwerkgroep. De laatste tijd ging het echter allemaal wat
moeizamer. Al pratende met Henk over zijn ziekte gaf hij duidelijk aan dat hij zich zorgen maakte over zijn toekomst.
Er had echter geen keuze.
Henk voelde heel goed dat hij achteruit ging en dat dit zo geen
leven meer was.
Hij genoot ervan als hij als het iets beter ging, nog een rondje
in de eigen omgeving die hij zo goed kende, kon maken.
De telescoop en verrekijker behoorden dan tot zijn standaard
uitrusting, om zo maar niets te missen.
Het deed hem pijn toen hij moest besluiten zijn kanarie’s,
waarvan hij dagelijks genoot weg te doen, maar hij wou alles
nog zelf regelen zolang hij nog kon.
Moeilijk voor hem was ook het moment toen hij zijn natuurboeken (vele in getal) schonk aan het IVN. Maar ook blij dat
deze boeken in goede handen terecht kwamen en nog veel konden betekenen voor de vogelwerkgroep en het IVN.
Wij zijn blij voor Henk dat de strijd die hij niet kon winnen nu
voorbij is en hij de rust en stilte waar hij zo van hield nu gevonden heeft.
Aan Henk verliezen we een fijne natuurvriend.
Bestuur en leden IVN Helden
In het bijzonder de leden van de Vogelwerkgroep.
Math. Ghielen
Voorzitter.
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NIEUWJAARSTREFFEN

2004 was voor onze
vereniging een bijzonder jaar. We vierden
immers op een geweldige manier ons zilveren
jubileum.
De huldiging van onze
jubilarissen, de druk bezochte receptie, een bijzonder gezellige feestavond, het vele bijpraten en herinneringen
ophalen, de spannende jeugdspeurtocht, onze jubileumtentoonstelling en de groenmarkt, de fietstocht en vooral....
de geweldige manier waarop we dit feest voorbereid en uitgevoerd hebben. Het was een schitterend weekend.
Doch niet alleen ons jubileumfeest doch alle andere activiteiten
die we samen of in werkgroepen hebben voorbereid en uitgevoerd kunnen genoeg stof geven om hier samen nog eens over
te praten en na te genieten.
We willen dit traditiegetrouw weer doen op ons gezellig
nieuwjaartreffen op donderdag 20 januari 2005 in ons verenigingsgebouw. We beginnen om 20.00 uur.
Graag wil het bestuur iedereen hiervoor van harte uitnodigen.
Jullie komen en wij zorgen voor een hapje en een drankje en
samen maken we er een gezellige avond van.
Graag willen we jullie heel fijne feestdagen en alle goeds voor
2005 toewensen met veel leuke natuurbelevingen.
Namens het bestuur,
Math. Ghielen.
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CONTRIBUTIE EN AFDRACHTEN 2005

Eén dezer dagen kunt u (leden en junior leden) weer de acceptgirokaart in uw brievenbus verwachten voor het betalen van de
contributie en abonnementskosten voor de Natuurgids voor het
jaar 2005. Ook dit jaar betaald u evenveel als het vorige jaar, er
is niets verhoogd. Voor specificaties zie bijgesloten brief.
Ter kennisgeving volgt hier een overzicht van de bedragen die
het IVN Helden jaarlijks van deze contributie en abonnementsgelden moet afdragen aan andere instanties:

Natuurgids
IVN landelijk A’dam
IVN district Limburg
St. Mil. Fed. Limburg

€
€
€
€

12,-- per abonnement.
8,65 per lid. (2de lid € 1,25)
0,50 per lid
0,50 per lid

Dan nog enkele zaken zoals:
SOVON
€
20,-- totaal
Behoud de Peel
€
22,-- totaal
Kamer v Koophandel €
21,94 p.j.
Stone
€
10,-- p.j.

Sytske Venstra
Penningmeester
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BESTE MEISJES EN JONGENS

Het is al weer januari als je dit boekje krijgt. Je hebt lekker
kerstvakantie. Even uitrusten van dat harde werken op school.
Ik hoop dat het ook een beetje vakantieweer is. Het zou fijn
zijn als er weer eens een flink pak sneeuw zou vallen. Lekker
sleeën, glijden, sneeuwpoppen maken. Misschien valt er zoveel
dat je met z’n allen een iglo kunt maken van blokken sneeuw.
Ook echte ijspret zou wel weer eens leuk zijn. Schaatsen op
natuurijs! Wel goed uitkijken! Nooit alleen ergens op het ijs
gaan spelen! Stel je voor je zakt er door en er is niemand die
jou kan helpen. Een
echte winter zou wel
weer eens mogen of
toch ook weer niet?
Voor alle verkeer is
het gevaarlijk en hoe
zit het met de natuur?
IJsvogeltjes
reigers en andere
vogels die graag een visje eten moeten kunnen vissen! Sommige dieren slapen de hele winter! Andere dieren moeten ook in
de winter eten kunnen vinden. Heel leuk om uit te zoeken hoe
al die dieren dat doen! Misschien kun je dieren helpen als het
echt wintert. Elkaar helpen deden wij, jeugd IVN-ers, op de
oktoberbijeenkomst. Op een mooie zaterdagmorgen gingen we
naar de bossen tegenover Boszicht in Maasbree. We gingen
paddestoelen zoeken. Spiegeltje, zoekkaart, paddenstoelenboek
en een heel mooi blaadje waarop de paddestoelen stonden die
de leiding had ontdekt in dat mooie stukje natuur. We zagen
ook een echte heksenkring. Veel paddenstoelen werden ontdekt
en goed bekeken. Een gezellige bijeenkomst!
8

In november kwam Jan Kleuskens uit Nederweert vertellen
over vleermuizen. Hij liet ons hele mooie plaatjes (dia’s) zien.
Daar vertelde hij ook bij. Ook had Jan uitgedroogde vleermuizen bij zich die we konden bekijken. We weten nu dat er nog
best wel veel vleermuizen zijn, waar ze wonen en wat ze eten.
Een fijne leerzame avond. Ja en wat we in december gedaan
hebben? Daar over de volgende keer!

Jan v Enckevort
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HERHALING FILM ‘TRAVELING BIRDS’
Donderdag 13 januari
Op donderdagavond 21 okt. j.l. draaiden we deze fantastische
film reeds eerder op grootbeeldscherm. Ruim 40 bezoekers
genoten deze avond van prachtige beelden. Vlogen mee met de
vogels op hun trektocht van continent naar continent, zagen de
mooiste landschappen van de hele wereld, lachten met hilarische momenten als vogels door hun speelsheid letterlijk op hun
bek gingen en schrokken van de gevolgen van jacht op trekvogels.
De reacties van de aanwezigen waren zo geweldig dat we besloten hebben deze film nogmaals in ons programma op te nemen.
Het is een absolute aanrader. Neem uw vrienden en bekenden
mee. We zetten wat meer stoelen klaar.
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VOGELOBSERVATIE TOCHT OVER DE MAAS

Voor de vierde keer organiseert de Vogelwerkgroep van het
IVN Helden een vogelobservatietocht over de Maas.
Tijdens een ongeveer 3 uur durende boottocht (vertrek vanuit
Wanssum) kunt u tijdens de winterperiode genieten van de
aanwezige vogels op de Maas of op de oevers van de Maas.
Vogels zijn gewend aan voorbijvarende schepen dus vliegen
niet weg als we voorbijvaren, een ideale gelegenheid om samen
met ervaren vogelaars te kijken welke vogels er zoal te zien
zijn.
Deze activiteit vindt plaats op 23 januari 2005 van 9.00 tot
12.00 uur. Kosten voor leden 5 euro en voor niet-leden 6 euro.
Aangezien er maximaal 60 personen aan deze boottocht kunnen deelnemen geldt de regel vol =vol.
U kunt u vanaf nu aanmelden bij Peter Maessen tel 0774653761 (na 18.00 uur.) of via e-mail ivnmaessen@home.nl
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"SEIZOENEN IN EN RONDOM HELDEN"
door Frans Pubben dia-overflow presentatie, 24 februari

Frans Pubben is ons oudste lid en is al bijna 80 jaar bezig geweest met natuuropnames te maken. Niet alleen in Helden en
omgeving maar vooral in de Ardennen en de Eifel.
Frans heeft echter nog nooit zijn prachtige opnames laten
zien in IVN verband. Hoe dat we zo stom hebben kunnen zijn.
Zo'n geweldige natuurfotograaf in ons midden hebben en er
geen gebruik van maken. Ik herinner me van vele jaren geleden
dat Frans vertelde dat hij opnames van weidevogels wilde maken. Hij wilde dit niet met een enorme telelens doen maar zo
dicht mogelijk bij de vogels zelf. Hij ging naar de slager, kocht
een koeienhuid, knutselde hiervan een nepkoe en
kroop hiermee tussen de andere koeien en maakte prachtige
opnames. Een avond om niet te missen.

ROOFVOGELS IN WOORD EN BEELD
Donderdag 10 maart
Roofvogels staan vanavond centraal op deze avond, voorbereid
en gepresenteerd door onze Vogelwerkgroep. De VWG zal
deze avond in een soort mini vogelcursusvorm presenteren.
Deze avond zal gevolgd worden door een roofvogelexcursie op
zondag 20 maart.

ROOFVOGELWANDELING
Zondag 20 maart
Deze roofvogelwandeling is een vervolg op de avond van 10
maart waarin roofvogels centraal stonden.

12

EVEN TERUGBLIKKEN......

donderdag 21 oct. film traveling birds.
Een prachtige film over de vogeltrek. Op groot scherm gebracht en voorzien van een surround geluidsysteem gebracht
door Nelis Verhoeven. Een geweldige avond. Zo mooi dat we
deze film herhalen in januari 2005. Zie hiervoor het programma.
43 bezoekers

donderdag 18 nov. Dialezing Olland en Gotland
Dialezing over deze twee
Zweedse eilanden door Peter Eenhuistra van de
Vrienden der Natuur Venlo. Peter liet ons met prachtige beelden genieten van
de twee, qua planten bijzondere eilanden. Met name
de grote velden vol met
orchideeën maakten grote indruk.
Orchideeën in wel 30 soorten, vormen en kleuren.
Peter is een kenner en zijn
verhaal en dia's boeiden
elke minuut.
20 bezoekers
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Zondag 3 okt. paddenstoelwandeling.

Gerard Dings, traditioneel onze gids voor deze wandeling,
bracht ons naar de visvijver nabij Boszicht in Maasbree.
Een zonnige morgen, maagdelijke stilte, een beetje fris en veel
paddestoelen en................... een aangename ontmoeting.
Ik probeer al enkele jaren tijdens deze wandeling op te schrijven wat voor soorten paddestoelen we vinden, doch het is vaak
moeilijk om maar steeds in de buurt van Gerard te blijven. Er is
zoveel te zien en te genieten. Maar allee, ik heb in ieder geval
toch een kleine 40 soorten opgeschreven. Bijzondere soorten
waren o.a. de draadknotszwam, het elfenscherm, de bruine
ringboleet, de koningsmantel en de zeldzame tolzwam. En wat
vinden jullie van de roodporiehoutzwam, de botercolybia, de
gekroesde fopzwam of de okerkleurige gordijnzwam. De grote
molenaar en de groene anijszwam. Denk nu niet dat dit overzicht gezwam is, het zijn allemaal namen van de vele soorten
die we hebben mogen bekijken. We zagen massa's vliegenzwammen in allerlei formaten en in prachtige conditie. En wat
was nu die aangename ontmoeting. Speurend naar paddestoelen langs de prachtig gelegen visvijver zagen we opeens een
blauwe flits over het water. De ijsvogel. Hij liet zich prachtig
bekijken. Alsof hij wist dat hij bekeken werd draaide hij zich
boven de vijver en in het zonlicht blonk zijn oranje borst.
14 deelnemers.

Math Ghielen
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DE FLORA GAAT VERANDEREN

Velen van ons zijn opgegroeid met de flora van Heukels of
misschien wel van Heimans en Thijsse. We hebben geleerd om
in deze flora’s, aan de hand van uiterlijke kenmerken, stap voor
stap de namen van planten op te sporen. Omdat de namen van
planten af en toe veranderen kwam er regelmatig een nieuwe
flora uit die een beetje verschilde van de vorige.
Begin oktober was ik in
de gelegenheid om een
studiebijeenkomst over
deze materie aan de
universiteit van Utrecht
bij te wonen. Ik zal
proberen om hierover
een kort verslag te
schrijven.Door
gentechnologie heeft men
ontdekt dat er, in het
‘oude systeem’, veel
planten in groepen
voorkomen die niets
met elkaar te maken
hebben. Ook blijken er
veel planten aan elkaar
verwant te zijn die dat volgens het ‘oude systeem’ niet waren.
Deze planten zullen in de plantensystematiek naar andere groepen verhuizen of nieuwe groepen gaan vormen. De ordening
van bloemplanten zal daardoor drastisch gaan veranderen.
Zoals gezegd is de huidige taxonomie gebaseerd op uiterlijke
overeenkomsten tussen planten. Linnaeus, de grondlegger van
de naamgeving van planten en dieren, ging in zijn natuurlijke
16

systeem (Systema Naturae) uit van het scheppingspatroon. Pas
na Linnaeus ontstond het idee dat soorten door evolutie zijn
ontstaan. Sindsdien probeert men soorten te rangschikken naar
de mate van verwantschap. Een dergelijke rangschikking noemen we 'natuurlijk'. Een rangschikking uitsluitend op uiterlijke
overeenkomsten gebaseerd noemen we dan ook 'onnatuurlijk',
ook al kan een deel ervan wel natuurlijk zijn.
Door gentechnologie heeft het natuurlijke systeem zich snel
ontwikkeld. Door het vergelijken van DNA-profielen kan men
relatief eenvoudig achterhalen welke planten gemeenschappelijke voorouders hebben en welke niet. Als planten geen gemeenschappelijke voorouders hebben mogen ze volgens het
natuurlijke systeem niet in een zelfde groep voorkomen.
Een verwantschapsanalyse geeft als resultaat een stamboom of
fylogenie. Deze geeft aan hoe soorten met elkaar verwant zijn.
De volgende flora van Heukels zal opgebouwd zijn volgens dit
natuurlijke systeem.
Enkele voorbeelden van veranderingen zijn:
-

Alle families worden benoemd naar kensoorten. De uitgang
zal eindigen op –ceae. Zo zal de naam compositeae veranderen in asteraceae. Of de Nederlandse namen ook veranderen is niet duidelijk.

-

De monocotylen hebben een gemeenschappelijke voorouder de dicotylen hebben dat niet. Deze twee groepen kunnen dus niet meer tegenover elkaar geplaatst worden.

-

De familie van de Malvaceae zal drastisch worden uitgebreid. Planten als Linde, cacao en kapok zullen tot deze
groep gaan behoren.
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-

De familie van de Liliaceae zal worden opgesplitst in
meerdere groepen.

De veranderingen zijn drastisch. Het zal voor velen van ons
wennen zijn om afscheid te nemen van de vele begrippen
waarmee we inmiddels zo vertrouwd geraakt waren. Laten we
hopen dat de wetenschap inmiddels zover is dat het nieuwe
systeem nooit meer aangepast hoeft te worden.

Thijs Maessen

PROVINCIE LIMBURG

Onze 25 jarige jubileumviering in 2004
is gedeeltelijk geschied met financiële
steun van de Provincie Limburg
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KERKUILEN IN HELDEN

Ook dit jaar weer controleerden de leden van de Vogelwerkgroep in juni de Kerkuilenkasten in de Gemeente Helden.
De 20 kasten, die in 1995 zijn opgehangen, zijn over het algemeen geplaatst bij boerenbedrijven, maar ook in de kerk van
Helden-dorp en Beringe.
In totaal werden er 20 jonge uilen aangetroffen waarvan er 15
zijn uitgevlogen.
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ZOOGDIERWAARNEMINGEN GEVRAAGD!

Sinds enkele maanden is het Natuurhistorisch Genootschap in
Limburg samen met de Vereniging voor Zoogdierkunde en
Zoogdierbescherming, bezig met de voorbereidingen voor een
verspreidingsatlas van zoogdieren in Limburg.
Het streven is om de zoogdieren in Limburg zo nauwkeurig
mogelijk in kaart te brengen. Daarvoor zijn veel waarnemingen
nodig als basis voor de atlas. De atlas periode zal in totaal 25
jaar beslaan en loopt van 1980 tot en met 2005.
Helaas zijn zoogdieren vaak niet gemakkelijk waar te nemen.
Voor de meeste zoogdier soorten geldt dat je ze niet zomaar
ziet wanneer je naar buiten gaat. Meestal ben je afhankelijk van
een toevalstreffer en vaak moet je per soort gericht zoeken of
zelfs proberen beesten te vangen. Sporen of resten van zoogdieren zijn makkelijker te vinden en ook een belangrijke informatiebron. Op dit moment zitten er ruim 80.000 zoogdierwaarnemingen in de databases van het Genootschap en de
VZZ, maar aanvullingen zijn zeer gewenst! Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, is elke waarneming van belang.
Het verzoek aan u is: doe mee en noteer alles wat u ziet! Dus
niet alleen de levende zoogdieren, maar ook bijvoorbeeld verkeersslachtoffers langs of op de weg, molshopen in uw tuin of
muizen gevangen door uw kat. Bij determinatieproblemen kunt
u met mij contact opnemen. Het kan heel handig zijn een digitale foto op te sturen of ander bewijsmateriaal te verzamelen bij
waarnemingen van zeldzame of moeilijk te determineren zoogdieren.
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Daarnaast zijn ook oude waarnemingen welkom. Kijkt u dus
boekjes, aantekenschriften, databestanden en dergelijke na en
stuur alle niet eerder ingeleverde waarnemingen van zoogdiersoorten op! Deze waarnemingen kunnen dan ook in de atlas
opgenomen worden.
Waarnemingsformulieren (voor aanleveren op papier of digitaal) zijn verkrijgbaar bij het Genootschap of de VZZ. Ook
kunnen gegevens digitaal in een zelfgemaakt Excel bestand
worden opgestuurd (NHGL, t.a.v. Neeltje Huizenga, Godsweerderstraat 2, 6041 GH Roermond).
Voor meer informatie over het insturen van gegevens kunt u
contact opnemen met Neeltje Huizenga, Telefoon 0475386470, e-mail n.huizenga@nhgl.org.
Website NHGL: http://www.nhgl.nl
Website VZZ: http://www.vzz.nl
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6 t/m 13 augustus 2005 op Schiermonnikoog

22 jaar IVN Zomerweek: gezelligheid én natuurbeleving
Cultuurhistorie, landschapsbeheer, wandelen en fietsen in de
natuur, creativiteit en een actief programma staan centraal tijdens de IVN-zomerweek in 2005. De IVN-zomerweek strijkt
dan neer op het boeiende waddeneiland Schiermonnikoog.
Strand, zee en duin staan deze week centraal.
Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken:
www.ivnzomerweek.nl of contact opnemen met Ria Zijlstra,
tel. 0297 566613 of info@ivnzomerweek.nl
Een inspirerende omgeving voor een gevarieerd programma voor jong en oud
sociale functie
De IVN-zomerweek staat garant voor een week rondkijken in de
natuur en genieten van het Nederlandse landschap, leuke ontmoetingen met mensen die de streek op hun duimpje kennen en
natuurlijk een bont vakantiegezelschap. De IVN-zomerweek is
bedoeld voor mensen met interesse in natuur en cultuurhistorie.
Samen of alleen; jong en (vitaal) oud; sportieve fietsers en stoere
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wandelaars. Voor iedereen vanaf 4 jaar die het leuk vindt om een
aantal dagen actief met natuur, milieu en cultuurhistorie bezig te
zijn. IVN-lidmaatschap is niet noodzakelijk. Er is slaapgelegenheid in zalen, maar ook heeft u de mogelijkheid om te kamperen.
Een fantastisch kookteam zorgt elke dag voor een lekkere en
goede maaltijd.
Aantrekkelijk voor jong
Voor de kinderen van 4-13 jaar is er in twee leeftijdsgroepen
een apart jeugdprogramma. De directe omgeving is voor kinderen erg aantrekkelijk. Het jeugdteam zorgt voor een actief en
afwisselend programma. De kinderen gaan op ontdekkingsreis
in de duinen, struinen op het strand, spelen in de omgeving,
gaan op zoek naar schelpen en zeedieren en zijn creatief bezig
met natuurlijk materiaal.
Aantrekkelijke voor ouder
Voor iedereen ouder dan 13 jaar is er een keuzeprogramma. Dit
wordt zoveel mogelijk verzorgd door lokaal bekende mensen.
Dagelijks is er een keuze uit diverse dagprogramma’s, variërend van wandelen tot (ver) fietsen, van rustig beleven, kijken
en onderzoeken, tot actief bezig zijn in en met de natuur.
Tijdens de IVN-zomerweek valt er veel te genieten. De duinen,
het strand en de zee bieden ons mogelijkheden te over om ons
te verdiepen in het landschap, flora en fauna te verkennen, op
zoek te gaan naar schelpen en actief bezig te zijn met landschapsbeheer.
Meer informatie
Op de website van de IVN-zomerweek
(www.ivnzomerweek.nl) is binnenkort meer informatie te vinden over de IVN-zomerweek 2005 op Schiermonnikoog.
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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 (vernieuwde) website is de moeite waard. http://home.wanadoo.nl//ivnhelden

De volgende 4 nieuwe leden heten we
van harte welkom bij het IVN Helden
Jack Theelen uit Beringe
Natalya Verhoeven uit Koningslust
Hans Verboeket uit Helden
Jan Duijf uit Helden
Schrijvers die aan deze Kijk Op meewerkten:
Jan van Enckevort
Math Ghielen
Jan Jacobs
Peter Maessen
Thijs Maessen
S. Venstra
Drukwerk en sponsoring: Verhoeven-Smeets Groep

De volgende Kijk Op verschijnt 1 april 2005. Kopij hiervoor
kunt u op diskette en/of papier vóór 1 maart inleveren bij
Sytske Venstra. E-mailen mag ook. Svenstra@hetnet.nl
24

VOORWOORD

April 2005
De lente kondigt zich op allerlei manieren aan. Na een kwakkelwinter
prikkelt het lente zonnetje plant, dier
en mens.
De voorjaarsbloeiers in onze bossen
zetten alles op alles om er voor te
zorgen dat ze al hun pracht tentoongesteld hebben voordat het bladerdek
hen het directe zonlicht ontneemt. De
bosanemoon en het daslook in de
Zuid-Limburgse helling bossen zijn
daar schitterende voorbeelden van.
De vogels voeren hele gesprekken
over hoe, al het werk dat zich aandient, aangepakt moet worden. Een
drukke tijd: een territorium zoeken en vervolgens verdedigen,
nestgelegenheid zoeken, een nest bouwen en zorgen voor nakomelingen.
Lente! Een nieuw gezin wordt gesticht!
Planten zijn actief.
Dieren zijn actief.
Mensen zijn actief; genieten en zeggen het voort!

De redactie
Jan van Enckevort

Kijk Op april 2005
Jaargang 23 nummer 3
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Activiteiten
April-Mei-Juni 2005
Datum

Activiteit

Blz

Zat 9 april
Woen 13 april

Onderhoud in de natuur
Fietstocht langs de Heldense weidevogelgebieden
Vertrek 18,45 uur: Gezamenlijk vanuit het IVN-gebouw
Kloosterstr. 12 Helden.
Coördinator: Peter Maessen Tel: 077-4653761
Di/wo 19/20 apr Jeugdwerkgroep
Don 21 april
Jaarvergadering 20.00 uur IVN-gebouw.
Zon 1mei
Voorjaarswandeling Tongelreep o.l.v. gids Nelis Verhoeven
Vertrek 08,30 uur: Gezamenlijk vanuit het IVN-gebouw
Kloosterstr. 12 Helden
Coördinator: Math Ghielen Tel; 077-3074939
Din 3 mei
Bijeenkomst vogelwerkgroep 20.00 IVN-gebouw
Din 17 mei
Wandeling "Kwistbeekdal"
Vertrek 18,45 uur: Gezamenlijk vanuit het IVN-gebouw
Kloosterstr. 12 Helden.
Coördinator: Math Ghielen Tel; 077-3074939
Di/wo 17/18 mei Jeugdwerkgroep
Zat 04 Juni
Dagwandeling “…..”.
Vertrek 07.30 uur vanaf het Wilhelminaplein bij het gemeentehuis. Voor deze activiteit is opgave vereist en wordt
een eigen bijdrage gevraagd.
Coördinatoren: Math Ghielen Tel; 077-3074939, Jan Jacobs
077-3077792, Harry Boumans 077-3073128.
Zat 11 Juni
Dagactiviteit Jeugdwerkgroep
Woe 15 juni
Wandeling nachtzwaluw
Vertrek 18,45 uur: Gezamenlijk vanuit het IVN-gebouw
Kloosterstr. 12 Helden.
Coördinator: Peter Maessen Tel: 077-4653761
Zon 19 juni
Wandeling langs de Swalm bij Brüggen o.l.v. Wim Maassen
Vertrek 08,30 uur: Gezamenlijk vanuit het IVN-gebouw
Kloosterstr. 12 Helden.
Coördinator: Wim Maassen Tel; 077-4661770
Din 21 juni
Afsluiting seizoen 2004/2005 jeugdwerkgroep.
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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.
NIEUW BIJ HET IVN:
Stevige IVN rugzak 30 x 43 cm. Twee hoofdvakken
Prijs niet leden 19,95
Ledenprijs 14,95
IVN Bodywarmers:
Lekker warm genieten van de
natuur:
Verkrijgbaar in de maten S
t/m XXL. Deze bodywarmer
valt vrij ruim uit. Kleur donkergroen afgezet met donkerblauw met geel geborduurd
IVN logo.
Prijs Niet-leden 32,50 Ledenprijs 27,50
Beide artikelen zijn te bestellen bij de groene winkel of via het
secretariaat
Het IVN Helden is van plan enkele bodywarmers aan te schaffen voor algemeen gebruik, b.v. te gebruiken door de jeugdleiders of gidsen tijdens excursies/wandelingen. Deze worden
getoond op de jaarvergadering.
Peter Maessen
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
EN HULDIGING JUBILARISSEN.
2004 zal onze geschiedenis in gaan als het jaar waarin onze
vereniging haar zilveren jubileum vierde. Een geweldige happening, felicitaties, jubileumtentoonstelling, fietstocht, jeugdnatuurtocht en 17 jubilarissen.
Nu in 2005 mogen we weer 6 jubilarissen feliciteren. 6 Leden die bijna vanaf
het begin tot nu in april 25 jaar lid zijn.
Leden die zich 25 jaar ingezet hebben
voor het IVN of ons werk een warm hart
toedragen en ons al die tijd ondersteund
hebben. Een dank je wel en een felicitatie waard.
We willen jullie allen graag uitnodigen
onze jubilarissen te komen feliciteren en samen dit heuglijke
feit te vieren. We doen dit tijdens onze jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering op donderdag 21 april a.s.. Aanvang 20.00
u. in het IVN gebouw.
Tijdens onze Algemene Ledenvergadering zullen we afscheid
als bestuurslid gaan nemen van Mieke Verkoelen. Mieke is
ruim 15 jaar bestuurslid geweest en behartigde vooral de belangen van onze jeugdnatuurgroep. We vinden het jammer dat
zij ons bestuur gaat verlaten. Zij zal zich nu vooral gaan inzetten voor haar gezin. Mieke was een fijne collega en graag willen wij als bestuur haar daarvoor van ganser harte bedanken.
Natuurlijk willen wij met jullie ook graag het reilen en zeilen
van onze vereniging bespreken. Meer als voldoende redenen
om gehoor te geven aan de uitnodiging voor onze Algemene
Ledenvergadering. We hopen velen van jullie te mogen verwelkomen.
Met vriendelijke groet,
Math Ghielen, voorzitter a.i.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING IVN HELDEN
Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
van onze vereniging op donderdag 21 april 2005.
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw.
A G E N DA
1. Welkomstwoord door de voorzitter.
2. Huldiging van onze zilveren jubilarissen 2005.
- Dhr. J. Frenken
Beringe.
- Dhr. C. Dijksman
Neer
- Dhr. P. Dijksman
Neer
- Dhr. G. List
Panningen
- Dhr. J. Vorage
Sevenum
- Dhr. J. Ottenheym
Helden
3. Opening van de Algemene Ledenvergadering.
4. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 22-04-2004.
5. Vaststellen jaarverslag 2004.
6. Vaststellen verslag Commissie van Onderzoek.
7. Vaststellen financieel jaarverslag 2004
8. Vaststellen begroting 2005.
9. Verkiezing en benoeming Commissie van Onderzoek.
10. Vaststellen contributie.
11. Verkiezing en benoeming bestuursleden.
Statutair aftredend is Mieke Verkoelen. Mieke stelt zich
niet meer herkiesbaar. Nelis Verhoeven stelt zich verkiesbaar als kandidaat-bestuurslid. Het is wenselijk dat
het bestuur uit 5 leden bestaat. Er is dus nog 1 vacature.
Eenieder die zich als kandidaat-bestuurslid beschikbaar
wil stellen kan dit tot aan de vergadering aan de secretaris kenbaar maken.
12. Plannen 2005/2006.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.
Math Ghielen
Voorzitter a.i.
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JAARREKENING 2004 IVN Helden
werkelijk 2004
lasten

begroting 2004

baten

lasten

baten

begroting 2005
lasten

baten

Contributies

990,79

1923,23

850,00

2000,00

1000,00

Ab. Natuurgids

732,00

750,00

700,00

725,00

700,00

725,00

2634,03

3052,00

1150,00

2250,00

2500,00

3000,00

30,00

Werkgroepen

2000,00

Bestuurskosten

696,77

45,40

500,00

700,00

50,00

Activiteiten

828,40

618,45

200,00

800,00

600,00

1000,00

2500,00

Huisvestingskosten
Jubileum

225,65
3042,84

Renten
Subsidies
Giften
Afschrijvingen

50,00

Groene winkel

107,10

vrijgekomen reserves jubileum
Huurschuld
Reserve inr-inventaris
voordelig saldo

1823,50

8000,00

469,93

550,00

450,00

2458,50

1000,00

2450,00

46,50

50,00
100,00

1327,19

50,00
50,00

160,00

800,00

nadelig saldo

5255,00

160,00

1200,00

2715,12

500,00
5000,00
422,24

2000,00

15229,82 15229,82

12660,00 12660,00
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115,00 voordelig saldo

10525,00

10525,00

VERSLAG IVN LEDENVERGADERING 22 APRIL 2004
Aanwezig: 16 personen
Afgemeld: 4 personen
1 Opening door de voorzitter:
Alvorens de vergadering te
openen is er eerst gelegenheid
een kop koffie met vlaai te
nuttigen. De vlaai is uiteraard te
danken aan het 25-jarig jubileum van onze afdeling. De voorzitter blikt in het kort terug over
het afgelopen verenigingsjaar. Ook worden de jubileumactiviteiten zoals die gepland staan in het weekend van 14-16 mei
aangekondigd.
Math bedankt alle personen die bij de organisatie betrokken
zijn.
2 Vaststellen notulen jaarvergadering 17 april 2003:
Aangezien er geen op- of aanmerkingen zijn worden de notulen
met dank aan de notulist vastgesteld.
3 Vaststellen jaarverslag 2003:
Er zijn enkele vragen over het aanwezige verslag die door de
voorzitter verder worden toegelicht:
Vraag:
-De post huur is vervallen hoe kan dat?: De voorzitter geeft aan
dat gezien de onduidelijkheden die er zijn betreffende de huisvesting van onze vereniging er geen huur wordt betaald.
-Hoe zit het met de huisvestingsproblematiek?:
De gemeente laat zich niet uit over de toekomst van onze huisvesting. Er is inmiddels een vierde persoon aangesteld die dit
project moet gaan leiden.
-Klopt het dat de post nadelig saldo in de kolom baten staat?
7

Het lastenbedrag van 5255,00 en de woorden “nadelig saldo”
moeten inderdaad in de kolom baten staan maar hier was geen
ruimte. Zie hiervoor ook agendapunt 6.
-Wat is het beleid voor de toekomst van onze vereniging en is
het niet noodzakelijk deze in de toekomst in het jaarverslag te
vermelden?: De voorzitter geeft aan dat het bestuur voortaan
duidelijk een beleidsvisie voor het volgende jaar en de verdere
toekomst moet presenteren op de jaarvergadering. In het jaarverslag zal dan een verslag moeten zijn opgenomen van de
voortgang van dit beleid. In de volgende Bestuursvergadering
zullen hiertoe voorstellen worden besproken.
Na het behandelen van de gestelde vragen volgt goedkeuring
van het verslag.
4 Vaststellen verslag commissie van onderzoek:
Ber Aerts leest als afgevaardigde van de CVO het verslag voor
en overhandigt het daarna aan de voorzitter.
5 Vaststellen financieel jaarverslag 2003:
Vragen;
-Waarom is de post extra kosten werkgroepen zo hoog?:
Dit heeft voornamelijk betrekking op de kosten die zijn gemaakt bij de opstart van het Kwistbeekproject.
Deze (voorgeschoten) kosten zullen weer worden teruggevorderd waarna deze post weer gedeeltelijk komt te vervalen.
-Hoe zit de post begroting contributie’s in elkaar?: Het aantal
leden blijft elk jaar ongeveer gelijk, er kan een klein verschil in
afdracht naar A’dam zitten als leden zich te laat afmelden. Tevens wordt deze begrotingspost iets naar boven afgerond.
Het verslag wordt met dank aan de penningmeester goedgekeurd.
6 Vaststellen begroting 2004:
Het nadelig bedrag van 5255,00 euro komt als volgt tot stand:
Geraamde jubileumkosten 8000,00
Gespaard bedrag
2745,00
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Tekort
5255,00
Vraag:-Na het doorlopen van de begroting 2004 ontstaan er bij
de aanwezigen enkele onduidelijkheden wat betreft de financiële situatie van het IVN. De voorzitter legt e.e.a. uit.
De vergadering stelt voor nog meer samen te gaan werken met
zusterverenigingen.
7 Verkiezing en benoeming commissie van onderzoek:
Ber Aerts is aftredend, Dick Hoyer blijft nog 1 jaar lid.
Henk van Loon stelt zich kandidaat en wordt door de vergadering aangesteld.
8 Vaststellen contributie:
Besloten wordt de contributie voor dit jaar niet te verhogen.
9 Verkiezing en benoeming bestuursleden:
Peter en Sytske stellen zich beiden herkiesbaar.
Aangezien er zich verder geen kandidaten hebben gemeld blijft
het aantal bestuursleden 4. De voorzitter geeft aan dat een uitbreiding van het bestuur, zoals ook vorig jaar al is aangegeven
noodzakelijk is. Er is hierover echter door omstandigheden
geen actief beleid gevoerd. Een discussie met tips en mogelijke
oplossingen komt hierna tot stand.
Een kort overzicht:
- Werkgroepen en commissie’s goed bemannen zodat het
bestuur hier minder werk mee heeft.
- Enkele kritische noten die er worden geuit wat betreft
het beleid in de komende jaren worden aangehoord en
besproken.
- Een ledenwerving zoals IVN Born dat heeft uitgevoerd
kan ook effect voor onze afdeling hebben, ook werving
buiten de eigen vereniging kan vruchten afwerpen. Discussie volgt.
- Vrijwilligersbank Vorkmeer inschakelen.
- Consulent IVN inschakelen.
9
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Intensievere samenwerking/fusie met zusterverenigingen.
Het bestuur zal de eerstvolgende bestuursvergadering het hoofd
buigen over bovenstaande items. Duidelijk mag wel zijn dat er
meer bestuursleden nodig zijn om de continuïteit te waarborgen. Na de jubileumviering en de evaluatie hiervan zal het bestuur alle jubileumcommissieleden gaan vragen deel te gaan
nemen aan het “overlevingsplan”.
10 Verkiezing voorzitter:
Math heeft vorig jaar aangegeven het laatste jaar
als voorzitter door te
gaan. Omdat er nog geen
kandidaat is gevonden zal
hij als voorzitter a.i. (ad
interim) voorlopig in
functie blijven. De vergadering gaat hiermee akkoord.
11 Plannen 2004/2005. -25 jarig jubileum
Het lopende programma zal worden uitgevoerd. Het accent zal
vooralsnog op de viering van het 25 jarig jubileum liggen. De
ontwikkelingen omtrent het streekcentrum zullen worden gevolgd. Het bestuur is vertegenwoordigd in de contactgroep
streekcentrum. Er zijn nog geen bindende afspraken gemaakt.
Als e.e.a. duidelijker wordt en de consequenties bekend zijn zal
het bestuur een Algemene Ledenvergadering bijeen roepen om
na de ledenraadpleging besluiten te nemen. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat er geen duidelijk beleid door het bestuur wordt aangegeven over de organisatie en de toekomst van
de vereniging. Door de voorzitter wordt aangegeven dit te erkennen. Het bestuur zal met de consulent NME contact gaan
opnemen met de vraag of zij kunnen helpen bij een herconstru10

ering van onze vereniging. De hulp van leden zal hierbij echter
van levensbelang zijn.
12 Rondvraag:
Vraag: Is het mogelijk volgend jaar de uitnodiging voor de
ledenvergadering apart te versturen? Hierdoor wordt de betrokkenheid misschien vergroot.
Dit voorstel zal door het bestuur worden overwogen.
13 Sluiting:
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit om 22.30 uur de
vergadering.
Peter Maessen
secretaris
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JAARVERSLAG IVN Helden 2004
De afdeling IVN Helden bestond in 2003 25 jaar doch vierde in
mei 2004 haar 25 jarig jubileum. Een activiteit die door de inzet van vele IVN leden een geweldig feest werd.
De jubileumreceptie, de huldiging van 17 jubilarissen, de feestavond en de open dag met jubileumactiviteiten lieten zien dat
het IVN Helden een actieve doch ook gezellige club is die op
haar eigen manier leden wil laten genieten van de sfeer binnen
de vereniging en met name zoveel mogelijk anderen in Helden
en omstreken laten kennismaken met de natuur in onze omgeving.
Het aantal leden van onze afdeling is licht gestegen tot 115
leden en 40 jeugdleden.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Henk Seelen,
een prominent lid van de VWG.
Het Bestuur:
Het Bestuur bestaat momenteel uit 4 personen en vergaderde 8
keer. Buiten deze 8 bestuursvergaderingen zijn er diverse bijeenkomsten geweest met o.a. de IVN Consulente en de jubileumcommissie. Gelukkig hebben we in de loop van het jaar versterking gekregen door het toetreden van Nelis Verhoeven als
aspirant bestuurslid. Mieke Verkoelen heeft helaas te kennen
gegeven na dit jaar vanwege privé omstandigheden te willen
stoppen als bestuurslid. Een aanvulling is dus noodzakelijk en
zal dit punt in de ledenvergadering van 21 april a.s. zeker aan
de orde komen.
Algemeen:
In het afgelopen jaar werd het IVN Helden door de gemeente
Helden, projectontwikkelaars en particuliere bouwers benaderd
om de bouwplaatsen te inventariseren op de aanwezigheid van
flora en fauna. Deze inventarisaties zijn nodig om te voorko12

men dat door m.n. grootschalige bouwprojecten natuur en mogelijk rode lijst soorten verloren gaan. Door het opstellen van
inventarisatierapporten werden de natuurwaarden waarmee
men rekening moest gaan houden vastgelegd. De problemen
omtrent de huisvesting van het IVN hielden met name de voorzitter Math behoorlijk bezig.
Werkgroepen:
De Kijk Op werkgroep:
De mensen binnen deze werkgroep zorgden dit jaar weer voor
het periodiek verschijnen van ons verenigingblad de Kijk Op.
Een fullcolour blaadje met prachtige foto’s waar we trots op
mogen zijn.
De Jeugdwerkgroep:
Jong geleerd is oud gedaan. Met deze gedachten wisten de
jeugdkaderleden de ongeveer 40 jeugdige natuurliefhebbers op
diverse manieren wegwijs te maken in de natuur. Educatie
maar zeker ook het milieubewust maken kreeg de nodige aandacht. Speciaal wil ik de activiteit die deze werkgroep opzette
in het kader van het 25-jarig jubileum even noemen. Er werd
een prachtige ongeveer 6 km lange educatieve natuurroute uitgezet. Dit vergde veel tijd en inzet maar het resultaat mocht er
zijn.
De Groene Winkel:
Jo Lormans met zijn helpers zorgden ook dit jaar voor een prima PR van het IVN Helden. De Groene winkel was weer op
vele plaatsen in en buiten Helden aanwezig. Buiten de PR
zorgde de Groene winkel weer voor de nodige extra inkomsten.
De programmacommissie:
Deze commissie zorgde ook het afgelopen jaar voor een variërend jaarprogramma met voor elk wat wils. Er werd een begin
gemaakt het programma meer educatieve waarde te geven.
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Meer aandacht werd gegeven aan de publiciteit rondom onze
activiteiten.
Landschapsonderhoudgroep Het Kwistbeekdal:
Diverse leden en niet-leden staken het afgelopen jaar weer eens
flink de handen uit de mouwen. Door velerlei werkzaamheden
kreeg het Kwistbeekdal uitstraling van een natuurgebied in
wording. Dit jaar werd de waterstand onder handen genomen
en werden de aanwezige afvoergeultjes uitgediept en verbreed.
Het beoogde resultaat zal de komende jaren zichtbaar worden.

De Vogelwerkgroep:
Elke 1ste dinsdag van de maand kwamen de leden van de Vogelwerkgroep bij elkaar om hier hun activiteiten te bespreken.
Binnen deze werkgroep lopen verschillende projecten die elk
jaar weer bewerkt moeten worden. Dit jaar zal er meer aandacht worden gegeven aan het steenuilenproject dat al jaren
loopt. De steenuilenkasten zullen 2 x per jaar worden gecontroleerd op broedgevallen en beschadigingen. Sinds afgelopen jaar
is de VWG lid geworden van Stone (steenuilenoverleg Nederland) waaraan de broedresultaten zullen worden doorgegeven.
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Het IVN was verder vertegenwoordigd in het Gemeentelijk
Groenplatform, de HART-groep en de Contactgroep Streekmuseum. Helaas was op het einde van 2004 nog steeds geen duidelijkheid in onze huisvestingsproblematiek.
Er werden 15 publieksactiviteiten georganiseerd die door ongeveer 350 deelnemers werden bezocht.
Graag wil het bestuur allen van harte bedanken voor ieders
inzet voor meer natuur- en milieubesef in onze omgeving.

Peter Maessen
secretaris.

15

WEIDEVOGELFIETSTOCHT 13 APRIL

Op 13 april a.s. nodigen de leden van de vogelwerkgroep u uit
mee te fietsen door het Egchelse weidegebied, Schorft en
Haamberg. Al vele jaren zijn de leden van de vogelwerkgroep
op diverse manieren actief met weidevogels. Een vast onderdeel van deze activiteiten is de jaarlijkse weidevogelfietstocht
in de avonduren. Tijdens deze ongeveer 2 uur durende fietstocht kunt u genieten van o.a. de weidevogels en hun bijbehorende geluiden. Uiteraard zal er ook worden gelet op andere
vogelsoorten die weer zijn teruggekeerd uit in zuidelijk winterverblijf. Mocht u niet in het bezit zijn van een verrekijker, geef
dit dan van te voren aan, het IVN heeft eigen kijkers ter beschikking.
We starten om 18.45 uur bij het IVN gebouw en fietsen dan
gezamenlijk richting Egchel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Maessen tel 077-4653781 (na 18.00 UUR).

Peter Maessen

16

Wandeltocht De Tongelreep/Leenderbos 1 mei 2005

Tussen de gemeenten Valkenswaard en Leende ligt het dal van
de Tongelreep. Langs deze laaglandbeek is in voorgaande eeuwen een ingenieus systeem van vijvers en aanvoerkanalen aangelegd, dat in het midden van de twintigste eeuw resulteerde in
een commercieel viskweekbedrijf. De afgelopen jaren is de
functie van commerciële visteelt teruggebracht tot een omvang
van drie vijvers. Met het wegvallen van de voormalige functie
ontstaat ruimte voor alternatieve gebruiksvormen. Het Water-

schap De Dommel heeft enige jaren terug, in het kader van
integraal waterbeheer, plannen ontwikkeld voor de herinrichting van de Tongelreep. Daarbij is de mogelijkheid bekeken om
de voormalige visvijvers en de aanvoerkanalen in te zetten ten
behoeve van het integraal waterbeheer. In samenwerking met
Eindhoven en de gemeente Heeze/Leende is een plan opgesteld
om nieuwe natuur een kans te geven door de Tongelreep (in
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België Warmwaterbeek) weer te laten meanderen, paddenpoelen en moerassige gebieden te creëren. Ook wordt er voorzien
in plaatsen waarin de Tongelreep buiten haar oevers kan treden
in tijden van wateroverlast.
In1995werd tijdens de herinrichting van de voormalige landbouwgronden van het klooster de Achelse Kluis tot natuurgebied een zandvang aangelegd. (bij de Kluizerbrug) De zandvang moest voorkomen dat vervuild slib vanuit België vrij het
natuurgebied in kon lopen. Het natuurgebied voorziet in een
slingerende Tongelreep die bij hoog water overstroomt en zijn
eigen weg zoekt, en de vrees was dat zonder zandvang links en
rechts vervuilde grond afgezet zou worden. Recentelijk is deze
zandvang uitgebaggerd.
Zware-metalen
Ongeveer eenderde van de baggerspecie uit de zandvang is slib
met zware metalen als zink en cadmium. Het zand werd bij de
firma Maasgrond (een dochter van Essent) in Weert gescheiden
van het slib. Het zand kan gebruikt worden voor ophoging of
geluidswallen, het slib werd ter plekke in Weert gestort. De
vrachtwagens reden via Valkenswaard en Leende naar Weert
en niet via de veel kortere route over Hamont in België. 'Wij
mogen niet met dit afval de grens over tenzij we allerlei vergunningen aanvragen en dat hebben we er niet voor over', aldus
medewerker M. van den Broek van het waterschap.
Erosie
Samen met de zandvang aan het begin van de slingerende Tongelreep werd er een aangelegd aan het eind van het natuurgebied. Dat was om te kunnen bestuderen hoeveel een snelstromend riviertje eigenlijk uitspoelt door erosie en zand wegvoert
en weer afzet. De gegevens van deze 'monitoring' zijn nog niet
allemaal verwerkt, maar de zandvang benedenstrooms is inmiddels dichtgeslibd. Die heeft geen functie meer en dat blijft
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zo. Daar zit ook geen vervuild slib; dat zat alleen in de eerste
zandvang, waarin het water vrijwel stilstaat. Het is de bedoeling dat het natuurgebied uiteindelijk zonder de uitgediepte
zandvang kan. Met de uitdieping tot de aanvankelijke 2,5 é 3
meter kan de Tongelreep er weer vijf á zes jaar tegen. Tegen
die tijd wordt opnieuw bekeken of de zandvang nog wel nodig
is. De waterkwaliteit in België is de laatste jaren wel verbeterd,
maar is nog niet goed genoeg om er het aangrenzende land af
en toe mee onder water te laten lopen. Dat zou bij een natuurlijk proces zeker gebeuren.
Voor de vogelliefhebbers onder ons is een overzicht te op te
vragen in PDF formaat van een onderzoek van Vogelwerkgroep De Kempen naar de broedvogelpopulatie in dit gebied.
Stuur hiervoor een e-mail naar info@verhoeven-smeets.nl
Gids: Nelis Verhoeven
Coördinator Math Ghielen Tel. 307 49 39
Aanvang 8.30 uur bij het IVN gebouw

BIJZONDERE WAARNEMINGEN

Op 4 maart 2005 is er op de Zuid-Willemsvaart, tussen Nederweert en Someren een Kleine Pelikaan gezien.
Ergens in februari is er in de bossen bij Maasbree een pasgeboren reetje gezien. Dit is zeer uitzonderlijk vroeg, normaal
worden deze pas in mei geboren.
De meldingen komen van Wim en Mario Maassen.
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NACHTZWALUWWANDELING 15 JUNI

De nachtzwaluw voor
velen een onbekende in
de vogelwereld. Logisch want deze vogel
laat zich pas horen en
zien als het begint te
schemeren. Vroeger en
trouwens tegenwoordig
nog wordt de nachtzwaluw ook wel de geitenmelker genoemd en
gaan er de raarste verhalen over rond. Geiten
zouden s' nachts door
deze vogel worden gemolken.....! Heb je deze vogel eenmaal
mogen waarnemen, dan vergeet je het typische geluid en zijn
opvallende vlucht nooit meer.
Als locatie voor deze wandeling hebben we gekozen voor het
gebied het schuitwater in Lottum.
We vertrekken om 18.45 uur vanaf het IVN gebouw in Heldendorp. Aangezien deze vogel alleen bij goed weer waargenomen
kan worden is het verstandig tegen die tijd de publicaties in de
regionale pers in de gaten te houden. Is het op deze dag slecht
weer dan zullen we de datum naar een later tijdstip verschuiven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter
Maessen tel 077-4653761 (na 18.00 uur).
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WANDELING KWISTBEEKDAL; DINSDAG 17 MEI

Al enkele jaren zet onze vereniging zich in voor meer natuurontwikkeling in het Kwistbeekdal op Heldens grondgebied. De
Kwistbeek begint nu in de woonwijk Houbenslag en stroomt
parallel aan de Baarloseweg richting Maasbree en Baarlo.
De huidige beek is een rechte, haast onpersoonlijke beek die
vooral dient om overtollig regenwater vanuit Panningen naar
de Maas af te voeren. Als zodanig heeft deze beek weinig of
niets te maken met de oorspronkelijke Kwistbeek die nu noordelijker stroomt. De oorspronkelijke beek heeft in de loop van
de eeuwen een breed dal uitgeschuurd en in dit dal heeft sinds
enkele jaren het IVN Helden gronden van de Gemeente Helden
in beheer met de bedoeling deze om te vormen tot kruidenrijk
grasland. Onze landschapsonderhoudgroep heeft hier intussen
al een aantal keren het gras gemaaid en afgevoerd, de afrastering opnieuw geplaatst, een 4-tal stuwen geplaatst, sloten uitgediept, (knot)wilgen geplant, een wandelroute uitgezet, bruggen aangelegd, een picknickset geplaatst en recentelijk een
informatiebord geplaatst. Ondanks dat we pas twee jaar dit
gebied in beheer hebben staan deze weilanden in mei schitterend in bloei. Graag willen we iedereen mee laten genieten van
dit prachtige stukje natuur. Grad Smets zal deze avond onze
gids zijn en hij zal alles vertellen over dit gebied.
Aanvang 18.45 u. vanaf het IVN gebouw.
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DAGWANDELING; ZATERDAG 4 JUNI.
Reserveer alvast deze datum. Harrie Boumans, Math Ghielen
en Jan Jacobs zijn deze jaarlijkse dagtocht aan het voorbereiden, doch de definitieve keuze is op dit moment nog niet helemaal zeker. Wordt het Zuid-Limburg of de Ardennen of wordt
het misschien wel heel ergens anders. We houden het nog even
spannend. We moeten nog een paar mogelijkheden voorwandelen. We zullen jullie tijdig op de hoogte brengen.

Oproep aan alle leden en belangstellenden van IVN Helden

In 2005 gaan we beginnen met het digitaliseren, archiveren en
in kaart brengen van de enorme hoeveelheid aan kennis en documentatie die binnen onze afdeling aanwezig is. Dit wordt een
enorme klus maar is noodzakelijk om ook de volgende generaties hiervan te laten profiteren. Heel veel materiaal is in het
bezit van individuele leden en het gevaar bestaat dat dit in de
loop van de tijd verloren gaat. Alles is welkom. Wandelverslagen, observaties, beeldmateriaal, bijzondere literatuur, foto’s,
cursusverslagen enz. enz. Natuurlijk wordt al het materiaal na
verwerking weer netjes teruggegeven. We zoeken nog iemand
die mee wil helpen dit project op te starten.
Meer informatie bij Nelis Verhoeven Tel. 06 200 132 99
info@verhoeven-smeets.nl of Math Ghielen Tel. 307 49 39
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DE SWALM EN ZIJN VELE VENNEN EN POELEN

Op zondag 19 juni heeft het IVN Helden een zondagwandeling
op haar programma staan. Plaats van handeling is het Swalmdal en zijn aangrenzend Naturschutsgebied. Dit gebied is bij
veel natuurwandelaars nog niet zo bekend. Toch is het zeer de
moeite van een bezoek waard. Met zijn vele vennen en poelen
en deels uitgestrekt en deels bebost gebied, is het een zeer gevarieerd landschap. En het langs de rand stromende riviertje de
Swalm is altijd al een mooi plaatje. Midden in het gebied heeft
de Duitse Naturschutsverein een project opgezet om meer vlinders naar het gebied te lokken. We vertrekken per auto vanaf
het IVN gebouw in Helden om 8.30 uur. De wandeling duurt
circa 2 uur zodat we tegen twaalf uur weer huiswaarts kunnen
keren. De coördinatie is in handen van Wim Maassen. Tel 0774661770. Denk aan paspoort of ander legitimatiebewijs.
Veel wandelplezier
Wim Maassen
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EVEN TERUGBLIKKEN……
Zondag 26 december; kerstwandeling in samenwerking
met IVN Baarlo
De mensen van IVN Baarlo hebben een prachtige wandeling
uitgezet. Vertrekkend vanaf “In ’t Niet“ aan de rand van het
Dubbroek voerde de route ons langs de hoge kant van het Dubbroek door een afwisselend landschap van nat broekbos, naaldbossen en gemengd loofhout naar een oud en niet meer in gebruik zijnd protestants kerkhof. De leden van de historische
werkgroep zijn deze heel speciale plek aan het restaureren.
Hoewel er geen graven meer zijn ademt deze plek toch iets
mysterieus uit. De wandeling voerde ons verder naar het tracé
van de onvoltooide Noordervaart achter restaurant Boszicht en
van daar uit via een gedeelte van de visvijvers terug naar Camping “In ’t Niet “ waar heerlijke koffie, dampende soep en hapjes klaarstonden. Helaas waren we vanuit het Heldense maar
met een paar mensen maar desondanks hebben we nog een hele
tijd gezellig bij elkaar doorgebracht.
Ria en Ernst en alle andere mensen van Baarlo bedankt voor
deze fijne ochtend.
4 bezoekers uit Helden.
Donderdag 13 januari; film Traveling Birds.
Op veler verzoek vertoonden we deze schitterende film voor de
tweede keer. Vele bezoekers van de vorige presentatie wilden
deze film schijnbaar nog eens zien want we mochten velen
voor de tweede keer verwelkomen. Ook dit keer kreeg de film
weer lovende reacties. De prachtige opnames, de soms aandoenlijke en zelfs amusante beelden en de geweldige landschappen maakten op de bezoekers een overweldigende indruk.
28 bezoekers.
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Donderdag 20 januari; nieuwjaarstreffen.
Altijd weer gezellig dit informele nieuwjaarstreffen. Er was
weer gezorgd voor een sfeervolle aankleding en natuurlijk ontbraken de drankjes en de hapjes ook dit jaar niet. Er werd nog
druk nagepraat over de geweldige jubileumviering. De laatste
vogelobservaties, het Kwistbeekdal, de dagwandeling enz.
Kortom een gezellige avond. Helaas viel deze datum samen
met de carnavalszitting in Helden Dorp waardoor een aantal
vaste bezoekers zich moest verontschuldigen.
14 bezoekers.
Zondag 23 januari: Vogelobservatietocht over de Maas,
Zie terugblik elders in deze Kijk Op.
Donderdag 24 februari; Dia avond door Frans Pubben.
Frans Pubben, een van onze oudste leden, maakt al zijn hele
leven natuurfoto’s en dia’s. Opnames uit onze eigen omgeving
en beelden uit de Ardennen of uit Zwitserland.
Deze avond liet hij ons kennismaken met vooral beelden uit de
Grote Peel bij Ospel. Zijn liefde voor dit ruige gebied heeft hij
vastgelegd in schitterende dia’s. Opnames van soms wel vijftig
jaar oud, zoals de korhaan en de hop, maar ook van de wolfsklauw, zeer zeldzaam. Met zijn door anekdotes doorspekte verhaal maakte hij er een prachtige avond van.
Een avond voor herhaling vatbaar.
28 bezoekers.
Donderdag 10 maart; Roofvogels in woord en beeld.
Peter Maessen, onze secretaris en coördinator van de Vogelwerkgroep, presenteerde deze zeer leerzame avond over roofvogels. In duidelijke overzichten besprak hij de in ons gebied
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voorkomende roofvogelsoorten en hun kenmerken. Middels
een aantal opgezette vogels kon iedereen de verschillende
kenmerken van de roofvogel zien. Peter vertelde bijzonderheden over nestplaatsen, voedsel en biotopen. Middels dia’s werd
zijn verhaal nogmaals verduidelijkt. Na de pauze werd een film
vertoond met niet in Nederland levende roofvogels, hun jachtmethodes en beelden van de jongen. Na afloop kreeg iedereen
de teksten van deze presentatie uitgereikt.
38 deelnemers.
Math Ghielen

AHOY ALLERZIJDS!

Vandaag, zondag 23 januari, stond er een boottocht op het program, welke georganiseerd werd door het IVN Helden en het
IVN Bakel (N-B). De weersomstandigheden; half bewolkt,
zonnig, een straffe zuid-westenwind en 3 graden Celsius op de
thermometer. Waterkoud, maar wel een heerlijk zonnetje erbij!
De boottocht ging van start in Wanssum, alwaar de boot aangemeerd lag. De bestemming was Boxmeer, daarna werd er
rechtsomkeert gemaakt en via een kleine omweg ging de kotter
het Leukermeer op om weer te eindigen in Wanssum.
Om 09.00 uur vertrok de natuur- en milieudelegatie. Met ca.
100 personen (hoofdzakelijk IVN-leden/vogelaars) was het
gezellig en knus op het kleine bootje en onderweg werden er
uiteraard veel vogelsoorten waargenomen. Onderstaande lijst
geeft U een impressie van wat er allemaal te zien was op deze
"Tocht der Wintertenen". In totaal werden er 82 vogelsoorten
gezien en/of gehoord.
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Grote Lijster Heggemus
Pimpelmees
Koolmees
Ringmus
Huismus
Staartmees
Winterkoning
Boomkruiper
Roodborst
Sijs
Kneu
Vink
Keep
Putter
Groenling
Tjiftjaf
Geelgors
Rietgors
Veldleeuwerik
Graspieper
Zanglijster
Koperwiek
Kramsvogel
Merel
Spreeuw
IJsvogel
Turkse Tortel Stadsduif
Houtduif
Holenduif
Grote Bonte Specht Sierduif
Ekster
Vlaamse Gaai
Kauw
Zwarte Kraai Roek
Fazant
Torenvalk
Sperwer
Havik
Buizerd
Kievit
Scholekster
Blauwe Reiger Fuut
Dodaars
Meerkoet
Waterhoen
Smient
Pijlstaart
Krakeend
Wilde Eend
Soepeend
Wintertaling
Tafeleend
Kuifeend
Brilduiker
Grote Zaagbek
Muskuseend Nijlgans
Canadese Gans
Brandgans
Grauwe Gans
Rietgans
Kolgans
Brandgans/Grauwe Gans hybride
Brandgans/Canadese Gans hybride
Boeren Gans Indische Gans
Casarca
Knobbelzwaan Kleine Zwaan
Zilvermeeuw
Stormmeeuw Kleine Mantelmeeuw Kokmeeuw
Aalscholver

Namens Vogelwerkgroep 't Hökske,
Henk Maessen
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BESTE JONGENS EN MEISJES

April doet wat hij wil.
Een zin die iets zegt over het weer in april. Soms is het dan al
heel mooi lenteweer. Soms lijkt het nog wel winter. Het was
ook winter toen we in december onze sterrentocht liepen. De
leiding had met sterren van papier dat licht terug kaatst een
weg door het bos uitgezet. Per groepje hadden we een zaklamp.
Met die lamp zocht je de ster. Had je die gevonden dan liep je
er naar toe en zocht je de volgende. Zo zochten we onze weg
door het donkere bos. De ijskristallen schitterden op takjes en
afgevallen blaadjes. Dat was heel mooi! Langs een open veld
liepen we terug, soms glijdend op bevroren waterplassen op het
zandpad. Met een lekker speculaasje en heerlijk bekertje warme chocomel eindigde voor iedereen deze tocht in ons IVN
lokaal.
Op de bijeenkomst in januari gingen we op zoek naar dingetjes
die je normaal bijna niet ziet. Echte microscopen en binoculairs
lieten ons het wonderlijke van het kleine zien. Een zandkorrel
zo groot als een maaskei. De vaatjes in de vleugel van een insect. De ogen van een libel. De pootjes van een bij.
We hebben ons steeds weer verwonderd. Wat is dat mooi!
Wauw! Moet je dat zien! Veel gehoorde uitspraken!
In februari ging de bijeenkomst over bomen en hun knoppen.
Bomen zijn heel erg belangrijk. Zij maken zuurstof voor alle
mensen en dieren. We hebben gewerkt met de zoekkaart knoppen. In de winter kun je de boom herkennen aan de knoppen.
We hebben getimmerd in hardhout en zachthout. We puzzelden
en telden jaarringen op boomschijven. Het was een gezellige
bijeenkomst.
In maart gaan we weer lekker naar buiten. Daarover de volgende keer. Geniet van de lente!
Jan van Enckevort
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WINDENERGIE EN HET IVN HELDEN

Beste leden,
Onlangs hebben jullie de naam van het IVN Helden zien staan
bij publicaties in de media als reactie op het aan te leggen
windmolenpark door de gemeente Roggel en Neer.
Dit windmolenpark, bestaande uit 6 windturbines met elk een
hoogte van 140 meter!!!, zal worden geplaatst aan de Roggelse
zijde van het afwateringskanaal.
Omdat de procedures omtrent de aanleg van dit windmolenpark
en de mogelijkheid voor het indienen van bezwaren (bewust)
heel krap werden gehouden heb ik in overleg met de Voorzitter
toch gemeend, namens het IVN Helden, hierop te moeten reageren. Door deze krapte was het helaas niet mogelijk om de
meningen van jullie IVN-leden te horen. Om misverstanden te
voorkomen wil ik jullie dan ook graag de reden van bezwaar
uitleggen. In het kort het stappenplan van idee tot plan wijziging bestemmingsplan door de initiatiefnemers en de gemeente
Roggel en Neer.
De eerste plannen werden door een aantal initiatiefnemers uit
met name de gemeente Roggel en Neer, in 2003 naar voren
gebracht. Een van de initiatiefnemers, tevens raadslid en lid
van de politieke partij NH90 uit Haelen, heeft het IVN Helden
destijds gevraagd hoe hun visie was op het aan te leggen
windmolenpark. Heel duidelijk heeft het IVN destijds aangegeven, ondanks dat er vele vragen zijn of windenergie de beste
keuze is, vóór het opwekken van duurzame energie te zijn.
Ook werd er in reactie heel duidelijk vermeld dat wij wel zeer
kritisch zijn wat betreft de locatie waar een mogelijk windmolenpark geplaatst zou gaan worden. Na deze reactie hebben wij
van de betreffende initiatiefnemer nooit meer iets vernomen.
Begin 2004 werd er op het gemeentehuis in Roggel een bijeenkomst georganiseerd voor de inwoners van Roggel en Neer
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waar de plannen werden toegelicht. Op 15 december werd er
door dezelfde initiatiefnemers een algemene informatieavond
in Neer georganiseerd. Geïnteresseerden werden hier op de
hoogte gesteld van de plannen die vanaf 6 januari ter inzage
zouden liggen in de gemeente Roggel. Een hectische avond
waar vóór- en tegenstanders elkaar met argumenten bestookten.
Ook ikzelf heb deze avond om de volgende reden bijgewoond:
Het windmolenpark Roggel en Neer is gepland aan de Roggelse zijde van het afwateringskanaal op de grens van de gemeente Roggel en Helden. Zes windturbines met elk een hoogte van
140 meter (de kerktoren van Panningen is 58 meter!!!), geplaatst in een ecologische verbindingszone, waar de gemeente
Helden trots op mag zijn. Een belangrijk grootschalig natuurgebied tussen de Peel en het Maas-Swalm-Nette gebied dat
zeer belangrijk is als foerageergebied van dassen en de aanwezige (weide)vogels en de vogeltrek. Een gebied waar vogels
voorkomen die vermeld staan op de rode lijst.
Een windmolenpark hier vond ik maar ook vele andere natuurliefhebbers niet op zijn plaats. Deze mening werd verder gedeeld door o.a. de studiegroep Leudal, enkele particuliere natuurliefhebbers, en aanwonenden.
Met name de 20 gezinnen die in de nabijheid van dit geplande
windmolenpark wonen gingen zich, ook om andere redenen
(overlast), hevig verzetten tegen bovengenoemde plannen. Om
te kunnen beoordelen wat voor inpakt een windmolenpark
heeft op flora en fauna, infrastructuur en de overlast die windmolens met zich mee brengen, heb ik op zaterdag 8 januari, op
uitnodiging van de gemeente Helden, een bezoek gebracht aan
het windmolenpark Vetschau bij Aachen.
Begin januari werd er in het IVN gebouw een bijeenkomst georganiseerd waar de bezwaren van alle partijen werden doorgenomen. Er ontstond een belangrijke vorm van samenwerking
die nodig zou zijn om als collectief goed onderbouwde bezwaren in te gaan dienen bij de gemeente Roggel en Neer.
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Op 27 januari werd er door 2 afgevaardigden van aanwonenden
en ikzelf een informatieavond in Roggel georganiseerd om zo
ook de inwoners van Roggel en Neer te informeren over de
vóór- en nadelen van windenergie in het algemeen, maar ook
over de reden van bezwaar van een windmolenpark op deze
locatie. Een verslag hiervan heeft u kunnen lezen in het Dagblad de Limburger van zaterdag 29 januari.
Na veel onderzoek en overleg heeft het IVN Helden een bezwaarschrift bij de gemeente Roggel en Neer ingediend tegen
de wijziging van het bestemmingsplan die de aanleg van het
betreffende windmolenpark mogelijk moet maken. Een bezwaarschrift dat ter inzage ligt en door ieder lid ingekeken mag
worden. Ik hoop dat ik jullie hierbij voldoende heb geïnformeerd, zoniet dan ben ik graag bereid om dit bezwaarschrift
verder toe te lichten, neem gerust contact met me op.

Peter Maessen
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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 (vernieuwde) website is de moeite waard.
http://home.wanadoo.nl//ivnhelden
Nieuwe leden
De volgende 2 nieuwe leden heten we
van harte welkom bij het IVN Helden:
Jac Kerkhofs uit Helden
Mart Beurskens uit Helden

Schrijvers die aan deze Kijk Op meewerkten:
Jan van Enckevort
Math Ghielen
Wim Maassen
Henk Maessen
Peter Maessen
Sytske Venstra
Nelis Verhoeven
Drukwerk en sponsoring: Verhoeven-Smeets Groep

De volgende Kijk Op verschijnt 1 juli 2005. Kopij hiervoor
kunt u op diskette en/of papier vóór 1 juni inleveren bij Sytske
Venstra. E-mailen mag ook. Svenstra@hetnet.nl
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PROGRAMMA TWEEDE HALFJAAR 2005 IVN Helden
Datum
Di 23 aug

Zo 18 sep

Za 10 sep
Za 1 okt
Van 08.30
tot 12.00
uur
Za 8 okt
Zo 9 okt

Za 29 okt
Van 21.00
tot 23.30
Za 12 nov
Do 10 nov

Za 10 dec
Di 13 dec
Zo 18 dec

Activiteit
Avondwandeling Romeinenweerd te Blerick.
Vertrek 18.30 vanaf het IVN gebouw
Of om 19.00 uur bij parkeerplaats Kloosterkasteel de Berckt.
Coördinator: Peter Maessen Tel: 077-4653761
Groene wandeling o.l.v. Piet Blankers
Vertrek om 13.30 uur vanaf het IVN gebouw
Coördinator: Mat Ghielen Tel: 077-3074939
Onderhoud in de natuur IVN Helden
Wereldvogeltelling in Helden
Vertrek vanaf zitbank bij Kwisbeekdal.
Volg bordjes IVN vanaf de Molenstraat in Helden t.o. tankstation of Baarloseweg bij tuincentrum Teeuwen.
Coördinator: Peter Maessen Tel: 077-4653761
Onderhoud in de natuur IVN Helden
Paddenstoelwandeling Gids: Gerard Dings
Vertrek 09.00 uur met auto’s vanaf het IVN gebouw.
Coördinator: Jan Jacobs Tel: 077-3077792
Nacht voor de nacht.
Avondwandeling laat het donker donker.
Coördinator: Peter Maessen Tel: 077-4653761
Onderhoud in de natuur IVN Helden
Diaserie Hr v Dijk.Vogels in het algemeen.
20.00 uur in het IVN gebouw.
Coördinator: Peter Maessen Tel: 077-4653761
Onderhoud in de natuur IVN Helden
Avondprogramma, nog nader in te vullen
Zie volgende Kijk Op.
Winterwandeling de Meeren
Vertrek 10.00 uur vanaf het IVN gebouw
Coördinator: Peter Maessen Tel: 077-4653761

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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ZOMER 2005

Het is al weer juli 2005. Enkele dagen
met zomerse temperaturen liggen al weer
achter ons. Voor velen ligt een vakantie
in het vooruitzicht. Nieuwe, al dan niet
zonovergoten, schitterende plekjes worden door natuurwaarderende mensen bezocht. Sommigen reizen uren, dagen om
van die plekjes te bereiken. Anderen lopen een ommetje in hun eigen omgeving….
De natuur dwingt overal bewondering af.
Zijn het nietige grassprietjes die onder
het asfalt vandaan kruipen of zijn het de
orchideeën in de Alpenweide…
Door de juiste ogen gezien is dat alles
geweldig mooi.
Weten te genieten van wat de natuur ons
belangeloos biedt is van grote waarde!
Een natuurlijke, natuurlijke zomer!

De redactie
Jan van Enckevort

Kijk Op juli 2005
Jaargang 23 nummer 4
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VERSLAG LEDENVERGADERING 21 APRIL 2005

1 Welkomstwoord door de Voorzitter:

De voorzitter heet allen van harte welkom op deze 26e ledenvergadering van het IVN. Een speciaal woord van welkom aan
de aanwezige jubilarissen en hun partners.
Er volgt een korte uiteenzetting waarin de voorzitter het 25
jarig lidmaatschap van alle aanwezige jubilarissen verder toelicht. Tijdens het openingswoord wordt even stilgestaan bij de
ziekte van ons lid Grad Smets.

2 Huldiging jubilarissen:

Foto JJ.

V.l.n.r. J. Ottenheim, G. List en echtgenote, J. Frencken en
echtgenote, P. Dijksman en C. Dijksman. J. Vorage afwezig.
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De 5 (een was niet aanwezig) jubilarissen worden door de
voorzitter het zilveren IVN jubileumspeldje opgespeld en ontvangen ieder een persoonlijke oorkonde en een bos bloemen.

3 Opening van de Algemene Ledenvergadering:
Tijdens dit openingswoord wordt nog even het geslaagde 25jarig jubileumfeest gememoreerd.
Aangegeven wordt dat het IVN Helden steeds meer door overheidsinstantie’s wordt geraadpleegd o.a. bij het inventariseren
van gebieden voorafgaand bij bouwplannen. Het IVN Helden
participeert ook in het tot stand komen van het streekcentrum.
Diverse activiteiten zoals het Kwistbeekproject worden steeds
verder uitgewerkt, wat resulteert in het ontstaan van een prachtig natuurgebied aldaar. In de maand mei of juni is de officiële
opening gepland.
De huisvestingsproblematiek liep als rode draad door het jaar
heen. De voorzitter geeft een overzicht van de huisvestigingsmogelijkheden.
Zoals beloofd tijdens de ledenvergadering zal het beleid van
ons IVN worden aangepast. Gestreefd wordt o.a. naar een algemene uitstraling en het uitbreiden van de educatieve taken
van het IVN. De bedoeling is na elke activiteit een naslagwerk
aan de aanwezigen mee te geven zodat dit thuis nog eens bekeken kan worden. Bij enkele activiteiten is dit reeds gebeurd.
Meer hierover in agendapunt 12.
De Kijk Op heeft door sponsering van de Verhoeven-Smeets
Groep een geheel nieuwe uitstraling gekregen.

4 Vaststellen notulen ledenvergadering 22 april
2004:
Gezien de late verschijning van de laatste Kijk Op is er geen
persoonlijke uitnodiging voor deze ledenvergadering gestuurd.
Verder geen op- of aanmerkingen waarna goedkeuring van het
verslag volgt.
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5 Vaststellen jaarverslag 2004:
Geen op- of aanmerkingen, het verslag wordt door de aanwezigen goedgekeurd.

6 Vaststellen verslag Commissie van Onderzoek:
Henk van Loon leest het verslag zoals dit is opgesteld door de
2 leden van de CVO voor en overhandigt dit daarna aan de
voorzitter.

7 Vaststellen financieel jaarverslag 2004:
Vanwege het huidige gemeentebeleid hebben we dit jaar nog
geen huur betaald.
Met dank aan de penningmeester wordt het verslag vastgesteld.

8 Vaststellen begroting 2005:
Daar dit verslag geen onduidelijkheden vertoont wordt het verslag vastgesteld.

9 Verkiezing en benoeming Commissie van Onderzoek:
Dick Hoyer is aftredend en wordt door de voorzitter bedankt
voor de bewezen diensten.
Henk van Loon blijft nog 1 jaar lid van deze commissie.
Jan Jacobs stelt zich beschikbaar voor deze commissie en
wordt voor deze taak benoemd.

10 Vaststellen contributie:
Er wordt besloten de contributie niet te verhogen.

11 Verkiezing en benoeming bestuursleden:
Mieke is aftredend en stelt zich vanwege de drukke privéaangelegenheden niet meer herkiesbaar.
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De voorzitter dankt Mieke voor de 10 jaar dat zij in het bestuur
heeft gezeten en overhandigt haar een bloemetje.
Nelis Verhoeven stelt zich kandidaat en wordt door de vergadering benoemd.

12 Plannen 2005/2006:
Zoals besproken tijdens de ledenvergadering van april 2004 is
besloten het beleid van het IVN aan te pakken. Er zijn reeds
diverse plannen uitgevoerd maar er moet nog veel meer gebeuren. Zo heeft er een gesprek met de Consulent van het IVN
plaatsgevonden. In dit werd van gedachte gewisseld hoe de
nieuwe aanpak verder kan worden uitgewerkt. Naar aanleiding
van de ervaringen van het IVN Swentibold is er een stappenplan opgesteld.
Verder zal er op korte termijn worden gestart met het opzetten
van een database. Alle informatie, inventarisatie’s, cursussen,
verslagen e.d. zullen in deze database worden opgeslagen.
Peter Maessen geeft in het kort nog een toelichting over het
ingediende bezwaar tegen het windmolenpark Neer.
Tevens vraagt hij de vergadering voor toestemming wederom
een bezwaar te mogen indienen maar ditmaal tegen de oprichting van het windmolenpark Helden.
De vergadering stemt in.
Bekeken wordt of er einde 2005 gestart kan worden met een
vogelcursus.

13 Rondvraag:
Henk van Loon: als lid van de CVO vraagt of, gezien de huidige brandstofprijzen, de kilometervergoeding van 0.15 eurocent
nog wel voldoende is. De vergadering stemt in met een verhoging naar 0,20 eurocent.
Ber Aerts: worden de gebiedsinventarisatie’s ook op papier
vastgelegd? De voorzitter heeft alle verslagen van de uitge-
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voerde inventarisatie’s in zijn bezit. Ook deze zullen t.z.t in de
database worden vastgelegd.
Peter Maessen: deelt mede dat 29 oktober a.s. is uitgeroepen tot
de nacht van de nacht. Ook het IVN Helden zal aan deze landelijke activiteit deelnemen.
Math Ghielen: geeft een overzicht van de eerst volgende activiteiten.

14 Sluiting:
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt de
aanwezigen voor de aanwezigheid.

Foto JJ

Mieke rijkt bloemen uit aan C. Dijksman
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EVEN TERUGBLIKKEN.......
Zondag 1 mei; Wandeling Tongelreep.
Een stralende ochtend, een schitterend en afwisselend landschap en heerlijke koffie achteraf in de Achelse kluis. Dat waren de ingrediënten voor een mooie wandeling met het riviertje
de Tongelreep als centraal thema. De wandeling bracht ons als
het ware door de achtertuin van Nelis Verhoeven, onze gids
van vandaag. Nelis is in dit gebied geboren en getogen. Alhoewel de Tongelreep als riviertje centraal stond bracht de
wandeling ons ook over een prachtig heidegebied met verstilde
vennen. De Tongelreep is de laatste jaren omgelegd en meanderend aangelegd en voert haar water door een kruidenrijk
weidegebied. Onnoemelijk veel kikkers bevolkten een ondiep
gedeelde van dit riviertje. Het torentje van het kloostercomplex
van de Achelse kluis was bijna overal te zien en bleef ons uitnodigen koffie te komen drinken. Deze uitnodiging hebben we
niet afgeslagen en na afloop hebben we nog een heerlijk uurtje
op hun terras gezeten. Met dank aan Nelis voor een heel mooie
wandeling.
Donderdag 17 mei, wandeling Kwistbeekdal oftewel door
de Bémd.
Het IVN is al vele jaren bezig om het Kwistbeekdal als (agrarisch) natuurgebied op de kaart te krijgen.
Zoals jullie weten heeft onze vereniging 3 ha weidegrond in
beheer gekregen van de gemeente Helden. De wandeling van
deze avond mocht ikzelf verzorgen omdat Grad Smets wegens
ziekte even niet actief kan zijn.
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Foto JJ

De wandeling begon in ons eigen natuurgebied. Uitgelegd
werd wat de bedoeling van ons beheer is en wat we al allemaal
met de onderhoudsgroep gedaan hebben. Daarna werd het een
soort survivaltocht midden door de gebieden van Staatsbosbeheer. De metershoge brandnetels werden door Peter Maessen
eerst platgetreden en daarna door alle 17 wandelaars getrotseerd. In dit gebied ligt een aantal poelen die moeilijk bereikbaar zijn. Toch wisten we ons er naar toe te worstelen. Langs
de noordelijke, oorspronkelijke Kwistbeek, werd uitgelegd hoe
oererts ontstaat in dit kwelrijke dal. Kortom een inspannende
doch erg mooie wandeling door dit prachtige gebied. We
mochten een zestal gasten van onze zustervereniging uit Baarlo/Maasbree verwelkomen.
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Vrijdag 3 juni, Opening van IVN Natuurproject Kwistbeekdal
Reeds 3 jaar zijn de leden van onze onderhoudsgroep bezig in
het Kwistbeekdal. We hebben van de gemeente Helden 3 ha
weidegrond in beheer gekregen en zijn bezig dit gebied om te
vormen tot een kruidenrijk grasland. We publiceerden hierover
al eerder in ons verenigingsblad.

Foto JJ

Er is een nieuwe afrastering gekomen, stuwen geplaatst, sloten
uitgediept, bruggetjes gebouwd, een bank geplaatst en een route uitgezet. Ook is er een informatiebord geplaatst. Vooral in
mei en juni zijn de eerste resultaten duidelijk zichtbaar. De
laagst gelegen gedeeltes vormen een ware bloemenpracht.
pinksterbloem, boterbloem, koekoeksbloem en kattenstaart zijn
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enkele soorten die er nu al volop voorkomen. Tijd dus om dit
gebied officieel te openen.
Vrijdag 3 juni was het zover. 30 leerlingen van de basisschool
"De Liaan" uit Helden-Dorp openden samen met wethouder
Janssen dit mooie natuurgebied. Een route met opdrachten voor
de kinderen was uitgezet en hierna knipte de wethouder geholpen door twee kinderen een gevlochten rietslinger door en was
ons gebied geopend. De voorzitter benadrukte in zijn toespraak
de waarde van het Kwistbeekdal. Hij sprak dat in Panningencentrum de "Parel van Panningen" wordt gerealiseerd doch dat
hier in het Kwistbeekdal de parels van Helden liggen. Dit gebied heeft het in zich een van de mooiste natuurgebieden van
Helden te worden. De wethouder dankte het IVN voor zijn inspanningen en hoopte in goede samenwerking met alle partijen
dit dal verder te ontwikkelen tot natuurgebied. Natuurlijk was
er na het officiële gedeelte koffie en vlaai voor de oudere aanwezigen en fris en mars voor de jeugd.
De kinderen kregen tevens een kleine natuurherinnering aangeboden.
Zaterdag 4 juni, dagwandeling naar Comblain au Pont in
de Ardennen.
Onze jaarlijkse dagwandeling bracht ons dit jaar weer naar de
Ardennen doch deze wandeling bracht ons een totaal ander
landschap dan de ruige natuur van de Hoge Venen, het doel
van onze dagwandelingen van de laatste twee jaar.
Met 32 enthousiaste wandelaars (Er hadden zich 41 deelnemers
aangemeld doch door ziekte waren er enkele afmeldingen) genoten we van vooral prachtige vergezichten en een enorm rijke
fauna langs de paden. We ontdekten Tongvaren en Dubbelloof,
Aronskelken en Salomonszegel. In het lage gedeelte velden vol
witbloeiende Orchideeën. We vonden een bijzondere orchidee,
n.l. het Vogelnestje. In een manege, idyllisch gelegen in een
11

prachtig dal werd gepauzeerd en kregen we uitleg over dit bedrijf door een zeer enthousiaste eigenaresse.

Foto JJ

De wandeling voerde door schitterende Ardennese dorpjes
waarin de tijd stil gestaan heeft. De laatste kilometers van onze
dagwandeling voerden langs de Ourthe over een zeer plantenrijk pad. Het was voor de plantenliefhebbers maar moeilijk om
niet overal bij stil te staan. Gelukkig was Peter Wijnhoven als
deskundige plantenkenner weer bereid om tekst en uitleg te
geven en had ik de vervelende taak om de achterste groep af en
toe tot "doorlopen" aan te zetten.
De wandeling was ondanks de enkele lange klimmen heel goed
bewandelbaar. We waren tijdig terug in het gezellige centrum
van Comblain au Pont om nog een uurtje op een gezellig terras
te kunnen genieten van een lekker donker biertje.
De wandeling was ook dit jaar weer voorbereid door Harry
Boumans, Leon, zijn vrouw en Math. Harry kon er dit jaar we12

gens privé-omstandigheden niet bij zijn doch hij had mij goed
geïnstrueerd en voorbereid. Harry dus ook hiervoor weer hartelijk bedankt.
Voldaan en enthousiast over weer een geweldige dagwandeling
waren we tegen zevenen terug in Panningen.

Foto JJ

Woensdag 15 juni, Nachtzwaluw wandeling
Peter Maessen gidste samen met Jan Theeuwen van SBB deze
wandeling in het Schuitwater in Broekhuizen.
We waren wat te vroeg en Jan Theeuwen verzorgde een korte
wandeling door dit ontzettend mooie natuurgebied.
Het is een erg afwisselend gebied met heidevelden, gevarieerde
bossen, vennen en open plekken.Zeer de moeite waard om een
van de vele wandelroutes eens te wandelen. Met langzaam invallen van de duisternis verstomden de vogelgeluiden en na13

men vleermuizen hun plaats in. Ondanks dat het niet echt donker was hoorden we tegen 22.45 uur de Nachtzwaluw. Zijn
ratelend geluid is niet te verwarren. We hoorden hem volop
doch helaas liet hij zich niet zien. Ondanks dit gemis was het
een prachtige avond en genoten we volop.Tegen twaalven waren we weer terug in Helden

Math Ghielen

Foto JJ
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VOOR DE JEUGD

Beste allemaal.
Het is al weer juli. Het schooljaar is bijna voorbij. Het jeugdjaar van het IVN is al om.
In april gingen we naar het Vlakbroek in Koningslust. De
dinsdaggroep had geen mooi weer. De woensdaggroep had heel mooi weer. Toch hebben we er fijn
gewandeld. De bordjes langs het natuurpas hebben
we ook gelezen. Jammer dat we van het ijsvogeltje
alleen een plaatje hebben gezien. Misschien een
keer heel stil op die bank bij het woonplekje van
dat kleurrijke vogeltje gaan zitten. Wachten, wachten, totdat…. Inde mooie meimaand gingen we op
bezoek bij de familie Jacobs aan de Egchelseweg.
Zij heeft een erg grote tuin met daarin heel veel
soorten planten en een mooie vijver. De leden
maakten koppeltjes. Met de flora op kleur gingen ze de namen van de planten proberen op te zoeken. Dat ging erg goed.
Soms een beetje hulp van de leiding. Familie waterhoen vond
het maar koud die avond. Het eendagskuikentje vonden we
erg zielig. Maar pa en ma zullen hem wel weer gevonden
hebben. Een koppeltje had 42 namen van planten opgeschreven. Klasse! Familie Jacobs bedankt dat we op bezoek mochten komen.
En jij was het afgelopen jaar een fijn lid van ons jeugd IVN.
Wil je een volgend schooljaar weer meedoen dan moet je je
opnieuw opgeven. Ga je naar groep 6 of 7 dan kan dat. Misschien heb je je al weer opgegeven op de laatste bijeenkomst
in juni. Prima.
Een fijne vakantie en heel veel natuurplezier.
Jan van Enckevort
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HUISZWALUWENSTRAAT IN KONINGSLUST

Het voorjaar is weer in volle gang, wij als mens wachten op
het goeie weer en kijken alweer vooruit op de komende vakantie. Huiszwaluwen, een van de beschermde vogelsoorten
hebben hun wintervakantie alweer gehad.
Zwaluwen trekken half augustus richting zuiden (ZuidAfrika) om daar de winterperiode in Nederland te overbruggen. Half april, begin mei komen ze dan weer terug om hier
hun nestjes te bouwen en hun jongen groot te brengen.
Juist in deze periode zitten we nu. Zwaluwen zijn druk bezig
hun nesten te bouwen tegen het dakbeschot van de woningen.
Een kunstwerk dat daar met modder en haren wordt vastgeplakt. Zwaluwen zijn zeer effectief in het eten en vangen van
insecten, wat voor de mens een voordeel is.
Doch zorgen zwaluwen, in de periode dat ze jongen hebben,
ook voor enige “overlast” voor de mensen waar deze hun
nestje hebben gebouwd. De uitwerpselen verontreinigen tijdens het voeren van de jongen, de kozijnen en terrasjes.
Enkele bewoners van de Adriaansweg in Koningslust hebben
hier iets op gevonden……. Samen met leden van de Vogelwerkgroep van het IVN Helden hebben zij plankjes geplaatst
onder de aanwezige nesten, ongeveer 20 in totaal, die de uitwerpselen grotendeels doen opvangen. In augustus worden de
plankjes weer verwijderd en wordt het dakbeschot weer
schoongemaakt.
Aangezien in de Gemeente Helden het aantal zwaluwen beperkt is, is het op de Adriaansweg het tegenovergestelde. Ongeveer 100 zwaluwen vertrekken hier s’morgens om voedsel
te gaan zoeken en keren s‘avonds weer massaal terug.
Een prachtig gezicht en……..door het plaatsen van de plankjes, zijn de zwaluwen, de bewoners van de Adriaansweg en
leden van de Vogelwerkgroep van het IVN Helden weer te16

vreden. De enthousiaste bewoners van deze zwaluwvriendelijke straat hebben hier blijk gegeven van respect voor, en beleving van de natuur en dit in samenwerking met de leden van
de Vogelwerkgroep van het IVN Helden.
Inmiddels zijn na het aankondigen van deze uitgevoerde activiteit in de media, nieuwe aanvragen binnengekomen.
De leden van de Vogelwerkgroep zullen kijken wat ze hier
mee kunnen.
Voor meer informatie over deze activiteit kunt u contact opnemen met Peter
Maessen tel 077-4653761 (na 18.00 uur)
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Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische
Vereniging
De Landelijke Insecten Werkgroep van de KNNV
Bezig zijn met insecten en andere geleedpotige dieren, zowel
hobbymatig als professioneel, kan op verschillende manieren
ingevuld worden. Je kunt insecten verzamelen, prepareren en
determineren, gedrag bestuderen, fotograferen, video-opnamen
maken of ‘gewoon’ naar insecten kijken.
Binnen de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, KNNV - vereniging voor veldbiologie, is in 1988 de Landelijke Insecten Werkgroep
opgericht. Deze werkgroep wil
door middel van het organiseren van weekenden de studie
van insecten en andere geleedpotige dieren bevorderen en
daarbij specialisten en beginners met elkaar in contact
brengen. Dit bestuderen kan
zich richten op het determineren, biotooponderzoek, gedragstudie en het meewerken
aan beheermaatregelen om
soorten te beschermen. De
weekenden worden tweemaal per jaar georganiseerd. Het eerste
weekend in het voorjaar (mei) en het tweede weekend in de nazomer (eind augustus).
18

Insectenweekeinde augustus 2005.

Op vrijdag 26 t/m zondag 28 augustus gaat de KNNV naar
midden Limburg. Ze hebben een locatie in Maasbree, niet ver
van het Nationaal Park De Groote Peel en midden in een gebied van het Limburgs Landschap, n.l. Dubbroek. De locatie
heet In ’t Niet en wordt geleid door een enthousiast echtpaar
dat graag natuurverenigingen in hun accommodatie heeft. Voor
diegenen die de locatie digitaal willen bekijken, zie
www.intniet.nl .
Op vrijdagavond begint
het weekeinde officieel
om 20.00 uur met een
dialezing over de natuurgebieden in de directe
omgeving. Na de lezing
en op zaterdagavond zal
een speciale vanglamp
geplaatst worden om
nachtvlinders te kunnen
bekijken.
Op zaterdag en zondag
worden een paar terreinen
in de directe omgeving
bezocht en geïnventariseerd. Zondagmiddag
omstreeks 15.00 uur eindigt het weekeinde.
Voor nadere informatie en/of opgave kunt u terecht bij:
Arjan van der Veen: liw@knnv.nl, tel. 0320 – 246631
Koos van Brakel:
tel. 0348 - 417032
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ATLAS ZOOGDIEREN IN LIMBURG
Werkatlas
De afgelopen maanden zijn vooral besteed aan het bewerken en
invoeren van de binnengekomen zoogdierwaarnemingen. Inmiddels is er een werkatlas, met daarin van 68 zoogdiersoorten
de aanwezige waarnemingen, verschenen. De kaarten bevatten
informatie over de waarnemingsperiode 1970-1993 en 19942004. Bij de vleermuissoorten is daarnaast het onderscheid
zichtbaar tussen winter- en zomerwaarnemingen.
De werkatlas kan besteld worden door € 12,95 (niet leden
NHGL en VZZ betalen €27,95) over te maken op gironummer
429851 van het Publicatiebureau Natuurhistorisch Genootschap te Melick onder vermelding ‘werkatlas zoogdieren’. Afhalen op kantoor NHGL kan ook, dan bespaar je 2,95 verzendkosten (bel wel even zodat er iemand aanwezig is).
Komende maanden
Het is bedoeld om aan de hand van de ‘witte plekken’ in de
atlas komend jaar gericht gegevens te verzamelen. Er zijn verschillende activiteiten bedacht om het aantal waarnemingen
van met name kleine zoogdieren (muizen- en spitsmuizen) en
vleermuizen te doen toenemen.
We zouden leden van de Zoogdierwerkgroep willen vragen om
in september/oktober gedurende een week met live-traps in hun
eigen tuin muizen te gaan vangen. Ook wanneer je hier niet
veel ervaring in hebt kun je meedoen. Voorafgaand aan de
vangactie zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. Geef je op door een e-mail te sturen naar onderstaand
adres.
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De laatste jaren is het aantal waarnemingen van met name algemene vleermuissoorten sterk afgenomen. Personen in bezit
van een batdetector worden dan ook opgeroepen om in hun
directe woonomgeving drie kilometerhokken te ‘adopteren’.
Het is de bedoeling dat je gedurende de maanden juni, juli en
september drie maal deze kilometerhokken gaat controleren op
de aanwezigheid van de volgende vijf algemene vleermuissoorten:
Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger, Rosse vleermuis en Watervleermuis.
Het gaat hierbij om de
aanwezigheid van de
soorten, heb je een
soort in een bepaald
hok aangetroffen dan
hoef je niet verder naar
deze soort te zoeken.
Lijkt het je leuk mee te
doen, geef dat dan door
op onderstaand adres
wij selecteren dan drie
kilometerhokken
en
zorgen voor kaartmateriaal en waarnemingsformulieren.
Kattenprooien
De resultaten van vorig jaar zullen eind 2005 in een artikel in
het Maandblad (themanummer zoogdieren) worden beschreven. Geef ook dit jaar weer de prooien van de kat (voorzien
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van adres, datum en digitale foto’s vanuit verschillende hoeken) door!
Doorgeven waarnemingen
Op de website staat een invoerbestand om zoogdierwaarnemingen digitaal door te kunnen geven. Op deze manier kunnen
waarnemingen snel in Ecolog worden geïmporteerd. Ook is het
nog steeds mogelijk waarnemingen via het papieren waarnemingsformulier in te sturen.
Braakballen
De afgelopen maanden hebben er vijf braakbal pluisavonden
plaatsgevonden. Gemiddeld waren er per avond zo’n zes personen aanwezig. Lang niet alle braakballen zijn geplozen en
ook dit jaar krijgen we (hopelijk) weer veel nieuwe braakballen. In het najaar worden er weer nieuwe avonden georganiseerd. Mocht je hier niet op kunnen wachten dan is het ook
mogelijk een zak braakballen thuis te pluizen!
Adresgegevens
Voor vragen, insturen van waarnemingen etc. kan contact worden opgenomen met:
Atlasproject Zoogdieren in Limburg
Neeltje Huizenga
Godsweerderstraat 2
6041 GH Roermond
Telefoon: 0475-386470
E-mail: n.huizenga@nhgl.org
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NU MET 50% KORTING NAAR DE ZOO

In het Brabantse Overloon, in nabijheid van bossen en de
Maas, ligt een verrassend natuurlijk dierenpark met botanische
tuin. Beleef een spannende zwerftocht langs vele bijzondere
diersoorten, zoals: binturongs, gibbons, wandoeroes, ara’s en
dwergnijlpaardjes.
Het IVN Helden doet mee aan de Zoo-actie, waardoor jij als lid
heel voordeling entreekaarten af kunt nemen voor Zoo Parc
Overloon.
Via het IVN krijg je ruim 50% korting op entreekaarten en kun
je voor slechts € 5,50 per entreekaart met je familie, vrienden
of kennissen naar Zoo Parc Overloon! (normale entreeprijs €
12,50 p.p.) De entreekaarten die je ontvangt hebben een onbeperkte geldigheidsduur en kunnen gebruikt worden door kinderen, volwassenen en 65-plussers.
Lever een briefje met je naam en het aantal kaarten wat je
wenst met het juiste aantal Euro’s in bij Sytske Venstra, Hoekerstraat 9B te Egchel. Graag voor 15 augustus 2005. De kaarten worden dan in een keer door het IVN besteld en uitgedeeld
aan de aanvragers.

Zoo Parc Overloon
Stevensbeekseweg 19-21 te Overloon
Het hele jaar door dagelijks geopend
www.overloonzoo.nl
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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 (vernieuwde) website is de moeite waard. http://home.wanadoo.nl//ivnhelden

Nieuw lid
Toos Ingeveldt-Verhees uit Hunsel

Samenstelling en vormgeving:
Vormgeving omslag:
Vouwen en nieten:

Sytske Venstra
Nelis Verhoeven
Mieke Verkoelen
Sytske Venstra
Jan v. Enckevort
Jan Jacobs
Verhoeven-Smeets Groep

Fotografie:
Drukwerk en sponsoring:

De volgende Kijk Op verschijnt 1 oktober 2005. 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
Oct-nov-dec 2005

datum
Za 1 okt
Van 08.30
tot 12.00
uur

Za 8 okt
Zo 9 okt

Za 29 okt
Van 21.00
tot 23.30
Za 12 nov
Do 10 nov

Wo 7 dec
Van 20.00
tot 22.00
Za 10 dec
Di 13 dec
Zo 18 dec

Zo ?? jan

activiteit
Wereldvogeltelling in Helden
Vertrek vanaf zitbank bij Kwisbeekdal.
Volg bordjes IVN vanaf de Molenstraat in Helden
t.o. tankstation of Baarloseweg bij tuincentrum
Teeuwen.
Coördinator: Peter Maessen Tel: 077-4653761
Onderhoud in de natuur IVN Helden
Paddenstoelwandeling Gids: Gerard Dings
Vertrek 09.00 uur met auto’s vanaf het IVN gebouw.
Coördinator: Jan Jacobs Tel: 077-3077792
Nacht voor de nacht.
Avondwandeling laat het donker donker.
Coördinator: Peter Maessen Tel: 077-4653761
Onderhoud in de natuur IVN Helden
Diaserie Hr v Dijk.Vogels in het algemeen.
20.00 uur in het IVN gebouw.
Coördinator: Peter Maessen Tel: 077-4653761
Lezing Diersporen te Baarlo
Door Jan en Riek Kersten, IVN Baarlo-Maasbree
Pantha Rhei bassisschool, van Gelrestraat 47 Baarlo
Onderhoud in de natuur IVN Helden
Avondprogramma,
Winterwandeling de Meeren
Vertrek 10.00 uur vanaf het IVN gebouw
Coördinator: Peter Maessen Tel: 077-4653761
Vogelobservatie boottocht vanaf Wansum

blz

3

4

5

5

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.
1

VOORWOORD

Het is al weer het eerste nummer van de vierentwintigste jaargang van ons ledenblaadje de Kijk Op. Ook in de komende 4
afleveringen hopen we elkaar op de hoogte te houden van de te
houden activiteiten. Door bijdragen van veel natuur- en verenigingsgeïnteresseerden te plaatsen maken we er weer een lezenswaardig kroniekje van. Ook voor onze jeugdleden, dit verenigingsjaar gaven zich 43 natuurvorsertjes op, willen we een
mooi en interessant boekje maken. Met jullie aller bijdragen
lukt dat ook nu weer beslist!

De redactie
Jan van Enckevort

Een Kijk Op van april 1990
Jaargang 8 nummer 5

Kijk Op oktober 2005
Jaargang 24 nummer 1
2

Foto JJ
Theorielesje over paddestoelen van Gerard Dings ter voorbereiding op de wandeling van zondag 9 oktober.

3

DE NACHT VOOR DE NACHT

29 oktober is uitgeroepen tot de nacht van de nacht. Tijdens
deze avond/nacht vinden er in het hele land activiteiten plaats,
waarbij het genieten van de duisternis centraal staat.
Getracht wordt op deze avond een plaats in de gemeente Helden te vinden waar we kunnen genieten van de avond/nachtrust
in het bos. Geen hinder van assimilatieverlichting, geen last
van verkeer- en mensgeluiden. Laat de avond donker zijn zodat
we kunnen genieten van de rust. Tijdens deze ongeveer 2 1/2
uur durende activiteit zullen we onze zintuigen hun werk laten
doen, luisteren, ruiken, proeven, voelen en kijken.
Omdat men s' avonds niet zo vaak in het bos komt, zal ook het
oriëntatievermogen van de deelnemers worden getest.
Halverwege de route zullen we proberen een picknick (zelf
meebrengen) te organiseren.
We vertrekken om 21.00 uur vanaf het IVN gebouw Kloosterstraat 12 te Helden-dorp. We zijn om ongeveer 23.30 uur weer
terug.
Voor meer informatie kunt u bellen met Peter Maessen tel 0774653761 (na 18.00 uur).
Deelname aan deze activiteit is zoals altijd gratis.

4

LEZING OVER DIERSPOREN

Het IVN Baarlo-Maasbree
geeft op 7 december van 20.00
– 22.00 uur een uitgebreide
lezing over diersporen. De
lezing vindt plaats in Baarlo in
de Pantha Rhei basisschool,
Van Gelrestraat 47. De sporenavond wordt geleid door
Jan en Riek Kersten.
De leden van het IVN Helden
zijn daar ook van harte welkom.

VOGELOBSERVATIE

BOOTTOCHT

Al jaren organiseert de Vogelwerkgroep in januari een vogelobservatietocht over de Maas. Een uitstekende mogelijkheid
om onder deskundige leiding (water)vogels te leren herkennen.
Ook in januari 2006 zal deze boottocht samen met leden van
het IVN Bakel/Milheeze weer worden gehouden. De exacte
datum is nog niet bekend maar het zal de tweede of derde zondag van januari zijn.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
Peter Maessen tel 077-4653761
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VOGELHERKENNINGSCURSUS IVN HELDEN.

Het is al weer een jaar of 6 geleden dat leden van de Vogelwerkgroep een vogelcursus organiseerden. Vandaar de hoogste
tijd om de voorbereidingen te starten voor een nieuwe vogelcursus.
Doel van deze cursus, die gehouden zal worden in de maanden
januari t/m april van 2006, is geïnteresseerde vogelliefhebbers
te leren hoe de in het wild rondvliegende vogels te herkennen
zijn. Vogels leren herkennen kan op diverse manieren b.v door
te letten op: het geluid, de vorm, het vliegbeeld en het biotoop.
Geen gemakkelijke opgave maar zeker wel te leren en zeer
boeiend.

Ook hoopt de organisatie dat mensen die deze cursus gaan volgen zich na afloop willen aansluiten bij de Vogelwerkgroep.
Een verplichting is dit uiteraard niet, maar gezien de vele activiteiten waarmee de huidige leden van de Vogelwerkgroep mee
bezig zijn kunnen we wel wat hulp gebruiken.
Tijdens de nieuwe te starten cursus, die zal bestaan uit 5 binnen- en 5 buitenlessen, zullen diverse onderdelen aan de orde
komen. Zo zal elke binnenles worden gevolgd door een buitenles. Het thema van de in de binnenles behandelde stof zal dan
in de buitenles in de praktijk worden gebracht.
Hoe de cursus er uit gaat zien, en wanneer hij start is nog niet
helemaal bekend, doch de voorbereidingen zijn in volle gang.
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Middels dit bericht in deze Kijk Op willen wij de IVN leden de
eerste mogelijkheid bieden zich op te geven voor deelname aan
deze cursus. In de maand oktober zal deze cursus ook in de
regionale media gepubliceerd
gaan
worden.
Zoals het er nu uitziet zullen de kosten
voor deelname ongeveer 25 euro voor
IVN leden en 30
euro voor niet-leden
gaan bedragen. Voor
dit geld ontvangen
de deelnemers een
cursusmap,
gratis
koffie tijdens de
lessen en verder nog
aanvullend cursusmateriaal, en uiteraard een diploma.
Wilt u meer weten
over deze cursus of
wilt u zich nu alvast
aanmelden of wilt u de organisatie helpen bij de voorbereidingen en/of helpen tijdens de cursus dan kan dat bij:
Peter Maessen
Tel 077-4653761 (na 18.00 uur) of via de E-mail:
ivnmaessen@home.nl
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START WERKGROEPJE DIGITALISERING
van IVN gegevens.
Nelis Verhoeven en Toos Wilms, ondersteund en zonodig aangevuld door Math. Ghielen, Peter Maessen en mogelijk in een
later stadium Henk van Loon gaan uitzoeken op welke wijze
we belangrijke gegevens, inventarisatiegegevens, natuurartikelen, wandelingen en fietstochten en vele andere zaken digitaal
kunnen gaan vastleggen zodat deze gegevens niet verloren
gaan en al dan niet selectief opvraagbaar worden. Tevens zal
bekeken worden wat wel en niet via de Web-site van het IVN
opgevraagd kan worden.
Als hierover ontwikkelingen te melden zijn berichten wij hierover
Math. Ghielen.
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VOOR DE JEUGD
Dit boekje krijg je nu voor de eerste keer. Of was je al een jaar
bij het jeugd IVN? Dan ken je het boekje al. Alle mensen die
bij het IVN zijn krijgen dit boekje. Het boekje wordt gemaakt
door mensen van het IVN. Ook jij als jeugdlid mag iets schrijven of tekenen en bij de leiding
of de redactie afgeven. Fijn dat
je dit jaar bij het jeugd IVN
bent. Samen met de 40 andere
jongens en meisjes komen we
10 of 11 keer bij elkaar. Samen
gaan we op stap in de natuur.
We maken er fijne bijeenkomsten van.
Het is al weer oktober. In september, toen we de eerste keer
bij elkaar kwamen hebben we
gewandeld in de Heldense bossen. In oktober is het al weer
herfst. Tijd voor paddenstoelen,
herfstbladeren, appels plukken,
vogeltrek en heel veel andere
dingen. Heb je vragen of wil je een spreekbeurt houden over
iets uit de natuur dan kun je daar ook met de leiding over praten. Misschien kunnen ze helpen!
Veel natuurplezier.

Jan van Enckevort
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EVEN TERUGBLIKKEN.......

De maand juli was voor het IVN vakantiemaand en vonden
geen IVN activiteiten plaats.
Zaterdag 4 juni 2005; Dagtocht IVN

Evenals voorgaande jaren waren Corry en ik ook dit jaar weer
van de partij. Dit keer ging de reis naar de Ardennen, waar we
na aankomst in Comblain du Pont eerst koffie gingen drinken.
Hierna begonnen we aan de wandeling die al snel begon met
een flinke klim, maar eenmaal boven werden we beloond op
een heel mooi vergezicht, dit bleek later niet de enige te zijn.

Foto JJ
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Onderweg genoten we van wat er groeide en bloeide langs het
pad. We zagen o.a. de welriekende nachtorchis, het bleek bosvogeltje, de witte rapunzel en enkele soorten campanula en de
bosandoorn, later langs de riviertocht de lila damastbloem, dit
wist niemand zeker, maar thuis kwam ik tot de ontdekking dat
ie zelfs bij ons in de tuin staat. Op een heel mooie plek hebben
we gepicknickt en werden we getrakteerd op een flinke regenbui, verder was het heerlijk wandelweer op een enkele bui na.
Een andere stop was bij een paardenrange waar je met een
groep kon overnachten en tochten maken met de paarden. Ook
hebben we nog staan kijken naar een groep jongeren die aan
het abseilen waren. Iedereen heeft deze dag weer met volle
teugen kunnen genieten en verheugen we ons weer op volgend
jaar en hopen dat Harry Boumans dan weer van de partij is. De
tocht eindigde op hetzelfde terras maar dan met een lekker
biertje voor de meesten.

Foto JJ

Elly Peeters
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Dinsdag 23 augustus; avondwandeling Romeinenweerd
De Romeinenweerd is een betrekkelijk nieuw natuurgebied dat
zich langs de Maas uitstrekt vanaf Blerick tot aan het veer in
Steyl. Het is een onderdeel van een natuurcorridor langs beide
zijden van de Maas die de natuurgebieden van het Nationale
park de Maasduinen moet verbinden met natuurgebieden
stroomopwaarts. Het is nu ook mogelijk een natuurwandeling
te maken vanaf het veer te Baarlo langs de westkant van de
Maas naar de stadsbrug in Venlo om daarna aan de oostkant
van de Maas terug te wandelen naar het veer in Steyl. De route
kan ook afgekort worden door via de Zuiderbrug over te steken.
De Romeinenweerd is ontstaan toen men voor het ophogen van
de dijken zand nodig had. Dit zand werd afgegraven uit het
winterbed van de Maas nabij Hout-Blerick. Hierdoor ontstonden geulen parallel aan de Maas. Door hierna de natuur zijn
gang te laten gaan ontstond een prachtig natuurgebied. Rijk aan
vogels en planten. We mochten nog even genieten van een lange
vlucht
over
het
water
van
een
ijsvogel.

Het hele gebied wordt begraasd door gallowayrunderen die
deze avond af en toe voor verrassende ontmoetingen zorgden
als ze plotseling voor ons opdoken uit het struikgewas. Het
werd dan even "wie kijkt nu wie aan". Uiteindelijk draaiden ze
zich minzaam om en vervolgden hun weg. Jammer voor ons
lieten de weergoden ons af en toe genieten van een plensbuitje.
We konden echter via een mooie wandeling rondom kloosterkasteel de Berkt terug zien op een mooie avond.
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Zondag 18 augustus; Wandeling door nieuw natuurgebied
" 't Molentje" in Meyel.
Vorig jaar mei is in het gebied " 't Molentje " ongeveer 20 ha.
weide- en akkergrond verkocht aan Staatsbosbeheer. De aankoop werd bemiddeld via de Stichting Behoud de Peel. Dit
nieuwe natuurgebied ligt aan het Deurnes kanaal ter hoogte van
de buurtschap "De vieruitersten" in Meyel. Het gebied is ontdaan van de teeltlaag waardoor een voedselarm gebied ontstond te vergelijken met het natuurgebied "De kwakvors" in
Grashoek. In dit natuurgebied, opgedeeld in een gedeelte wat
bos wordt, een gedeelte wat nat/drassig wordt, een gedeelte wat
heide en een gedeelte wat water wordt. We werden rondgeleid
door Jan Slaats en Jeu Dorssers, beiden van het IVN Meyel.
Het is verrassend hoe snel natuur zich vormt. Omdat in dit gebied zich verschillende soorten waterkwaliteiten bevinden komen hier meer dan 42 soorten
libellen voor. Belangrijk voor dit
gebied is de waterstand. De waterstand ook gezien in relatie met de
ontwikkelingen in de Mariapeel,
de Deurnese peel en het Zinkske.
Jan Slaats deed een poging ons uit
te leggen hoe ingewikkeld deze
materie is en hoe hier mee om te
gaan als je met twee waterschappen te maken hebt. Verrassend
was het te horen dat in dit gebied ooit de Maas gestroomd
heeft. Het was een mooie najaarsmiddag waarbij we tevens
hebben kunnen genieten van hoe een vijftal buizerden middels
vele termiekcirkels zonder een vleugelslag te maken bezig waren aan hun trek naar het zuiden.
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Zondag 18 augustus; Speurtocht door het Kwistbeekdal
voor jeugd en hun ouders van buurtvereniging Baarloseweg.

Het IVN was gevraagd een activiteit te organiseren
voor de jeugd van buurtschap Baarloseweg te Helden.
Als buren van ons Kwistbeekproject hebben we dit
graag gedaan. Voor zo'n kleine dertig deelnemers is
een speurtocht met vragen uitgezet door ons eigen
natuurgebied. Jeugd en ouders genoten er zichtbaar
van en sommigen noemden het een ontdekking in
hun achtertuin. Een van de opdrachten was een
slinger te vlechten van het pijpestrootje. De groep
die de langste slinger gevlochten had kon hier extra
punten mee verdienen. Nou, er is aardig gevlochten.
De winnaars hadden een slinger gemaakt van ruim
vijftien meter lang. Kortom een geslaagde activiteit
voor onze jeugdige buren.

Math. Ghielen.

pijpestrootje
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ONTWIKKELINGEN RONDOM ONS GEBOUW.

In 2002 hebben we onze ruimte in het gebouw aan de Kloosterstraat 12 verlaten om plaats te maken voor de peuterspeelzaal.
Voor ons zou dit een tijdelijke situatie zijn. In augustus 2002
zou duidelijk worden hoe de nieuwe ruimteverdeling in dit gebouw er uit zou gaan zien. De peuterspeelzaal zou opgaan in de
brede school in Helden en het gebouw weer gaan verlaten.
Doch dit proces heeft veel langer geduurd. Peuteropvang Ukkie, eveneens gevestigd in dit gebouw had dringend behoefte
aan uitbreiding van ruimte en heeft de leegkomende lokalen
grotendeels toegewezen gekregen. Voor het IVN en de EHBO
bleven twee lokalen over. Een lokaal minder als in de oorspronkelijke situatie. IVN en EHBO hadden beiden anderhalf
lokaal. In uitgebreid overleg is gekozen om deze twee lokalen
gedeeltelijk gezamenlijk te gaan gebruiken. Met dien verstande
dat we een lokaal gezamenlijk blijven gebruiken en dat het
andere lokaal verdeeld wordt in twee staf- vergaderlokalen.
Voor het IVN en de EHBO beiden dus een eigen staflokaal.
Alle ruimtes zullen vanuit de gang bereikbaar zijn. Het IVN
staflokaal is tevens te bereiken vanuit de gezamenlijke ruimte.
Alle lokalen zullen worden voorzien van verlaagde plafonds en
nieuwe verlichting. Momenteel zijn we nog in overleg met de
gemeente Helden over de huurprijs en goede regelingen over
energievoorzieningen enz. Het gebouw is tevens voorzien van
een brandmeldinstallatie en inbraakalarm. Als alles meezit
zullen de aanpassingen nog dit
jaar plaatsvinden.
We houden jullie op de hoogte.
Math Ghielen
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Vogelwerkgroep en HUISZWALUWEN in Helden

In de vorige Kijk Op informeerden wij u over het project huiszwaluwen in de Adriaansweg te Koningslust.
Enkele enthousiaste bewoners hielpen leden van de vogelwerkgroep hier mee met het plaatsen van ongeveer 20 plankjes
onder de aanwezige huiszwaluwnesten, zodat de “overlast” tot
een minimum werd beperkt. Inmiddels is gebleken dat deze
aanpassing perfect werkt. Middels een redactioneel stukje in
Dagblad de Limburger werd dit project destijds aangekondigd.
Hierop kwamen nog diverse reactie’s van binnen en buiten de
Gemeente Helden.

Over een van de reactie’s (ook al is dit een reactie van buiten
de Gemeente Helden), willen wij u iets meer vertellen.
De fam. Huys in Hout-Blerick deelde ons mede dat zij 16!!
huiszwaluwnesten aan hun huis hadden hangen.
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Een prachtig gezicht al deze nesten met de daarbij behorende
rondvliegende zwaluwen, doch ook wel de nodige “overlast”
door de uitwerpselen die met name de markiezen bevuilden.
Ook hier bleek dat de natuurbewuste bewoners de aanwezigheid van de zwaluwen belangrijker vonden dan dat beetje
“overlast”.
Toen zij het stukje over het project in Koningslust lazen was de
link dus snel gelegd.
Gelijk werd er contact opgenomen met de Vogelwerkgroep en
werd er gevraagd of men bereid was ook hier plankjes onder de
nesten te plaatsen.
Ondanks dat Hout-Blerick buiten het werkterrein van de Vogelwerkgroep van het IVN Helden ligt, deed het enthousiasme
van de bewoners ons toch besluiten hier gehoor aan te geven.

Er was echter één probleem… de nesten zaten zo hoog dat deze
met ladders niet te bereiken waren. Doch ook hiervoor werd
een oplossing gevonden. De heer Huys eigenaar van het gelijknamige transportbedrijf in Hout-Blerick bood ons aan de werkzaamheden uit te voeren met een hoogwerker…..dus opgelost
was het probleem.
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Herm, Jac, Ber en Peter boden zich aan dit karwei met hulp van
de bewoners te gaan klaren. Met behulp van deze hoogwerker
werden de 16 plankjes in een mum van tijd geplaatst. Omdat
met name Herm en Jac hun nieuwsgierigheid niet in konden
houden werd na afloop de vraag gesteld hoe hoog zo’n hoogwerker eigenlijk wel kon gaan. Antwoord door dhr Huys ja….
zo’n 25 meter….. willen jullie het uitproberen?
Door hierop met ja te antwoorden werden Herm, Jac, Ber en
Peter zo’n 25 meter omhoog getild zodat ze vanuit daarboven
konden genieten van een prachtig uitzicht. Na weer met de
voeten op de vaste grond te staan werd deze avond met een
pilsje afgesloten.
Inmiddels heeft de gemeente Helden besloten het project huiszwaluwen (in Koningslust) financieel te sponsoren.
Ook werd een tweede sponsor gevonden om het project materieel te ondersteunen en wel de fa Stevens Hout uit Venray.
Hierdoor werd het mogelijk de werkzaamheden in Koningslust
uit te voeren zonder kosten voor de initiatiefnemers en Vogelwerkgroep van het IVN.
Mensen bedankt.

Peter Maessen
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OUDE OOSTRUMSEWEG 12
TEL; O478-588223

PLAFONDS
DEUREN
DEURKRUKKEN
KASTEN
VLOEREN

FAX; 0478-513820

IJZERWAREN

E-MAIL; STEVENSHOUT@HETNET.NL

HOUT EN PLATEN

VENRAY

HOU’T SIMPEL
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Het IVN Helden heeft een eigen website. Hier kunt u veel
wetenswaardigheden over onze vereniging lezen zoals: jaar
programma, 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 (vernieuwde) website is de moeite waard.
http://home.wanadoo.nl//ivnhelden

Nieuwe leden
43 meisjes en jongens voor de jeugd-IVN
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De volgende Kijk Op verschijnt 1 januari 2006. Kopij hiervoor
kunt u op diskette en/of papier vóór 1 december 2005 inleveren
bij Sytske Venstra. E-mailen mag ook. Svenstra@hetnet.nl
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