Activiteiten
Jan-feb-mrt 2006
Datum
Do 12 jan

Za 14 jan
Zo 15 jan

Za 11 feb
Do 16 feb

Do 9 mrt

Za 11 mrt
Zo 26 mrt

Za 8 apr
Do 20 apr

Activiteit
Nieuwjaarstreffen
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw Helden
Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939
Onderhoud Kwistbeekdal 9.00 uur
Vogelobservatietocht over de Maas
Vertrek 8.00 uur vanaf het IVN gebouw Helden
Vertrek 9.00 uur vanaf de haven Wanssum
Opgeven bij Peter Maessen. Tel 077-4653761
Onderhoud Kwistbeekdal 9.00 uur
Diavoorstelling “Wie sjoon oos Limburg is”
Door Serve Roebroek
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw Helden
Coördinator: Jan Jacobs. Tel. 077-3077792
Diavoorstelling “Schotland”
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw Helden
Door v Dijk uit Belfeld
Coördinator: Peter Maessen. Tel 077-4653761
Onderhoud Kwistbeekdal 9.00 uur
Wandeling Kaldenbroek Grubbenvorst
Door IVN De Maasdorpen
Vertrek 8.30 vanaf het IVN gebouw Helden
Coördinator: Jan Jacobs. Tel. 077-3077792
Onderhoud Kwistbeekdal 9.00 uur
Beverexcursie in Schuitwater bij Horst
Gids: Jan Theeuwen
Vertrek 19.00 uur vanaf het IVN gebouw Helden
Coördinator: Peter Maessen. Tel 077-4653761

Blz.
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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.
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VOORWOORD

Al weer een jaar voorbij
Het jaar 2005 ligt achter ons.
Het jaar 2006 ligt als een open boek voor ons.
Een boek waarin mensen met wensen hun zijn in alle mogelijke
facetten neerschrijven.
Een boek waarin positieve maar ook negatieve belevenissen
opgetekend worden.
Een boek om tevreden in terug te bladeren als we over al weer
een jaar, 2007 schrijven.
Allen een heel fijn 2006 toegewenst.

De redactie
Jan van Enckevort

Kijk Op januari 2006
Jaargang 24 nummer 2
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UITNODIGING NIEUWJAARSBORREL

Al een aantal jaren nodigt het bestuur alle leden uit om samen
het nieuwe jaar in te luiden. Deze nieuwjaarsborrels zijn steeds
erg gezellig en gelukkig vinden steeds meer leden even de tijd
om terug te blikken op het voorbije jaar en natuurlijk vooruit te
kijken naar wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Onder het
genot van een drankje en een hapje, een kaarsje en een nootje,
af en toe een nette mop en een rustig muziekje gezellig bij elkaar zijn is het doel van deze avond. Graag wil het bestuur jullie uitnodigen om dit jaar ook eens de sfeer te komen proeven
en het gevoel op te doen Samen IVN Helden te zijn.
We hopen jullie te mogen verwelkomen op donderdag 12 januari vanaf 20.00 u in ons verbouwde IVN gebouw.
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CONTRIBUTIE- ABONNEMENT-AFDRACHTEN 2006

Eén dezer dagen kunt u (leden en junior
leden) weer de acceptgirokaart in uw
brievenbus verwachten voor het betalen
van de contributie voor het IVN en eventuele abonnementskosten voor de Natuurgids voor het jaar 2006.
De abonnementsprijs van de Natuurgids
is per 1 januari 2006 verhoogd met
€ 1,00. Dit was € 12,50 en wordt nu € 13,50. De contributie
voor het IVN blijft het zelfde als de afgelopen jaren. 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

€
€
€
€

Dan nog enkele zaken zoals:
SOVON
€
Behoud de Peel
€
Kamer v Koophandel €
Stone
€

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

20,-- totaal
22,-- totaal
21,94 p.j.
10,-- p.j.

Sytske Venstra
Penningmeester
4

IVN

Helden

Werkgroep Natuuronderhoud
Beste vrijwilligers,
Wij zijn nu al een poosje bezig met onderhoud in de natuur.
Met het Kwistbeekdal hebben we een schitterend gebied van de
gemeente in beheer gekregen. Onze doelstelling is om met plezier op een ontspannen manier te werken in en voor de natuur.
Voor iedereen die samen met ons aan natuuronderhoud in Helden wil meewerken, op onderstaande data vinden jullie ons in
het Kwistbeekdal.

Datum
14-jan-06
11-feb-06
11-mrt-06
8-apr-06
13-mei-06
10-jun-06
9-sep-06
14-okt-06
11-nov-06
9-dec-06

Dag

Tijd

Plaats / Vertrek

zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

09,00 uur
09,00 uur
09,00 uur
09,00 uur
09,00 uur
09,00 uur
09,00 uur
09,00 uur
09,00 uur
09,00 uur

Kwistbeekdal
Kwistbeekdal
Kwistbeekdal
Kwistbeekdal
Kwistbeekdal
Kwistbeekdal
Kwistbeekdal
Kwistbeekdal
Kwistbeekdal
Kwistbeekdal
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Mat, Grad, Henk en Jan.
VOGELOBSERVATIETOCHT OVER DE MAAS OP
15 JANUARI

15 januari is het dan weer zover.
De vogelwerkgroep van ons IVN organiseert voor de
6de maal de boottocht over de Maas bij Wanssum.
Aangezien de watervogels gewend zijn aan voorbijvarende
schepen, is dit de ideale gelegenheid om (water)vogels te bekijken en te leren kennen, zonder dat deze gaan vliegen.
Samen met leden van het IVN Bakel/Milheeze zal de boot
worden gevuld met ervaren en aankomende vogelaars, uiteraard voorzien van verrekijkers en telescopen.
Het schip van rederij Filea Mosae, met een boven- en een onderdek waar het restaurantgedeelte is gevestigd, kan maximaal
125 personen vervoeren. Besloten is dat beide IVN afdelingen
maximaal 60 personen mogen uitnodigen.
We vertrekken evenals andere jaren om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats van de C-1000 in Wanssum. Om 12.00 uur zijn we
hier dan weer terug.
Voor deze activiteit (3 uren varen en genieten) moeten wij helaas wel een eigen bijdrage vragen zijnde: leden 5,00 euro en
niet-leden 6 euro.
Middels deze aankondiging in de Kijk Op hebben leden van het
IVN Helden de eerste mogelijkheid zich op te geven voor deze
tocht, want hier geldt wel de regel vol = vol!!!!!! Begin januari
zal deze activiteit ook via de regionale media worden aangekondigd.
Vanaf het IVN gebouw vertrekken we om 8.00 uur.
Diegene die rechtstreeks wil gaan kan zich vanaf 8.30 uur melden bij ondergetekende op de parkeerplaats aldaar.
6

Let wel op om 9.00 uur exact vertrekken we!!!!!!
Aanmelden kan vanaf nu bij Peter Maessen tel 077-4653761
(na 18.00 uur) of via e-mail: ivnmaessen@home.nl

Wie sjoan oos Limburg is
Op donderdag 16 februari 2006 om 20.00 uur vertoont Servé
Roebroek uit Klimmen voor onze IVN-vereniging een diashow. Servé Roebroek neemt ons mee naar de mooiste plekjes
in Zuid-Limburg. We gaan genieten van de bloeiende bloemen
en bomen in het voorjaar, van de fraaie vergezichten en panorama’s, de Geul en het bijzondere mooie Geuldal met zijn vele
oude watermolens en schitterende kastelen. Ook genieten we
van de oude vakwerkhuizen, de mergelhellingen en mergelgroeven nabij de Geul. Tevens bewonderen we enkele van de
grootste zoogdieren uit het Zuid-Limburgse Heuvelland. Ook
oude gebruiken zoals de processie in Oud-Valkenburg zullen
de revue passeren. In het laatste deel van de dia-voordracht
laten we ons verrassen door de fraaie najaarskleuren in en langs
de hellingbossen en de opmerkelijke kleuren van paddestoelen
en zwammen. Ook de sprookjesachtige plaatjes van ons liefelijke Zuid-Limburg en omgeving in de winter hebben hun bekoringen. Dit alles wordt grootbeeldig gepresenteerd met overvloeiprojectoren. Gepaste achtergrondmuziek verhoogt de sfeer
tijdens het bijpassend verhaal.

Servé Roebroek is actief als:
Bestuurslid van IVN Valkenburg
Natuurgids wandelingen
Watergids
wandelingen namens Roer en Overmaas langs
beken (Geul en Gulp en Worm), met speciale
aandacht over hun werkzaamheden.
7

VVV gids
Gids

natuur en cultuur wandelingen in Zuid-Limburg
gemeente Valkenburg afd. welzijn wandelingen
55 plussers, scholen natuurwandelingen en biologische lessen en Drielandenparkgids
BEVERS IN LIMBURG

Beverexcursie met als gids Jan Theeuwen in Broekhuizer
Schuitwater 20 april 2006.
.
De laatste drie jaar is de bever in Noord-Limburg bezig aan een
succesvolle comeback. Van oorsprong kwamen de bevers
overal in Europa talrijk voor. Maar doordat vooral beverpelzen
zeer geliefd waren voor mutsen en jassen is de bever door intensieve bejaging al sinds 1826 in Nederland uitgestorven. Er
zijn in Europa nog maar enkele gebieden – zoals langs de Elbe
in Oost-Duitsland – waar de bevers niet zijn uitgestorven. Afgelopen decennia hebben echter in veel Europese landen succesvolle herintroducties plaatsgevonden. Al is de bever lang
geleden uit onze provincie verdwenen, de voorwaarden voor
een geslaagde herintroductie zijn nog steeds in voldoende mate
aanwezig gebleven. Het dier leeft van bomen en waterplanten
langs beken, rivieren en plassen. Dit type biotopen is in onze
regio met zijn oude Maasmeanders en toenemend aantal natuurlijk stromende beken voorhanden, om het grootste knaagdier van Europa een geschikte leefomgeving te bieden.
Op initiatief van natuurorganisaties, waterschap, provincie en
ministerie is men enkele jaren geleden met de herintroductie
van de bever begonnen. Bevers –afkomstig uit het Elbe-gebied
– zijn onder andere uitgezet bij Gennep, Well, Arcen en het
Broekhuizer Schuitwater. Op deze laatste locatie zijn in oktober 2003 twee bevers uitgezet. En met succes! Zij bouwden al
snel een burcht en hebben al gelijk het volgend voorjaar jongen
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gekregen. De heer Vilmar Dijkstra van de Zoogdiervereniging
VZZ is als coördinator van de monitoring bij dit beverproject
betrokken. Hij zal in een dialezing uitvoerig ingaan op het leven en gedrag van de bever en de effecten die bevers op de
omgeving hebben. Maar daarnaast zal hij toelichten waaraan
een leefomgeving moet voldoen om een herintroductie tot een
succes te maken

Beverwoning

VERBOUWING VAN ONS VERENIGINGSGEBOUW IS
GESTART
Op donderdag 24 november is de aannemer gestart met de verbouwing van ons gebouw aan de Kloosterstraat 12. De start
was door de slechte weersomstandigheden buiten eerder gestart
dan aangekondigd. Met man en macht hebben we zaterdag 26
okt. de ruimtes leeg gehaald en onze spullen opgeborgen. De
verbouwing vordert goed, het hak- en breekwerk is reeds gebeurd, de keukenblokken staan en de verlaagde plafonds zitten
er in. De elektriciteit en waterleiding is vernieuwd en aangepast. De energieberekening zal vanaf 2006 sterk verbeterd
worden. Er zijn voor de ruimtes van IVN en EHBO aparte meters geplaatst waardoor we voor energievoorziening los komen
te staan van de rest van het gebouw.
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De verwachting is dat de totale verbouwing voor het einde van
dit jaar klaar is.
Namens het bestuur Math. Ghielen
KALDENBROEK 26 maart

IVN De Maasdorpen zal ons gidsen in een van hun natuurgebieden.
Het Kaldenbroek ligt aan de westkant van de Maas in NoordLimburg, tussen Grubbenvorst en Lottum, in een oude Maasmeander. Een steilrand markeert de grens tussen de oude
Maasmeander en het ten westen hiervan gelegen dekzandlandschap. Landschappelijk kunnen twee deelgebieden worden onderscheiden. De noordelijke helft kenmerkt zich door een mozaïek van grasland en (broek)bosjes. De zuidelijke helft, waarin
de laagte het meest uitgesproken is, wordt vooral bepaald door
broekbos en haar hoger gelegen randzones.
In het karakteristieke elzenbroekbos, een bostype van matig
voedselrijke, natte gronden, waar het grootste gedeelte van het
jaar het grondwater tot aan het maaiveld en hoger staat, domineert Zwarte els. De ondergroei wordt gekenmerkt door o.a.
Elzenzegge, Dotterbloem, Grote boterbloem, Slangewortel,
Gele lis en Holpijp. Daarnaast komen veel soorten bladmossen
voor. Dit ecosysteem is in Nederland zeldzaam en zijn verspreiding is grotendeels beperkt tot het Noordlimburgse Maasgebied. Tegen de terrasrand komen veenmossen voor, hetgeen
duidt op de aanwezigheid van zuur water en de afwezigheid
van kalkrijk grondwater. Verder oostelijk komen juist planten
van mesotrofe, kalkrijke standplaatsen voor. Hierdoor zijn
fraaie vegetatiegradiënten aanwezig. Gedeelten van het elzenbroekbos zijn doorplant met populieren en verruigd. In het
middelste deel komen relatief soortenrijke vochtige c.q. drassi10

ge graslanden met schraalgraslandelementen voor. Verspreid in
het gebied liggen enkele ruigte percelen en een enkel moerasgebiedje
Jan Jacobs
VOOR DE JEUGD

Heerlijk vakantie.
Na een heleboel weekjes hard werken op school lekker vakantie. Vrije dagen die je vaak zelf in mag vullen. Als jeugd IVN
lid zul je ook in de winter er wel op uittrekken. Lekker buiten
spelen. Gezond, die frisse lucht. Misschien ligt er sneeuw als je
dit leest. Of misschien kun je schaatsen op natuurijs. Wel goed
uitkijken hoor! Het ijs moet wel dik genoeg zijn! Sneeuw en ijs
horen bij een echte winter. Planten, dieren en mensen hebben
zich op de winter voorbereid. Bomen doen dat door hun bladeren te laten vallen. Egels kruipen onder een hoop bladeren en
gaan dan liggen slapen. Mensen doen dikkere kleren aan. Zo
zijn er natuurlijk
nog veel meer
voorbeelden. Er
zijn maar weinig
planten en dieren
die hulp nodig
hebben van de
mensen. In de
natuur
groeien
geen planten die bevriezen Wij mensen hebben planten gekweekt, of uit warmere landen gehaald die wel kunnen bevriezen. Die zetten we binnen. Wij zorgen er voor dat ze niet kunnen bevriezen. Er zijn ook dieren die in een strenge winter hulp
nodig hebben. Denk maar aan de watervogels! Als alle water
bevroren is? De vogeltjes in onze tuinen vinden hulp ook fijn
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als ze zelf niets meer kunnen vinden. Als het nodig is help jij
toch ook? Oh ja, nog een heel fijn 2006.
Een heel jaar waarin we samen met alle jeugdleden weer van
alles gaan ontdekken.
Jan van Enckevort
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JAARPROGRAMMA 2006
IVN Helden
Datum
Do 12 jan

Zo 15 jan

Do 16 feb

Do 9 mrt

Zo 26 mrt

Do 20 apr

Do 27 apr

Di 25 apr

Zo 7 mei

Zo 21 mei

Activiteit
Nieuwjaarstreffen
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw Helden
Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939
Vogelobservatietocht over de Maas
Vertrek 8.00 uur vanaf het IVN gebouw Helden
Vertrek 9.00 uur vanaf de haven Wanssum
Opgeven bij Peter Maessen. Tel 077-4653761
Diavoorstelling “Wie sjoon oos Limburg is”
Door Serve Roebroek
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw Helden
Coördinator: Jan Jacobs. Tel. 077-3077792
Diavoorstelling “Schotland”
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw Helden
Door v Dijk uit Belfeld
Coördinator: Peter Maessen. Tel 077-4653761
Wandeling Kaldenbroek Grubbenvorst
Door IVN De Maasdorpen
Vertrek 8.30 vanaf het IVN gebouw Helden
Coördinator: Jan Jacobs. Tel. 077-3077792
Beverexcursie in Schuitwater bij Horst
Gids: Jan Theeuwen
Vertrek 19.00 uur vanaf het IVN gebouw Helden
Coördinator: Peter Maessen. Tel 077-4653761
Jaarvergadering
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw Helden
Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939
Weidevogelfietstocht ‘omgeving Helden”
Door de vogelwerkgroep
Vertrek 19.30 uur vanaf het IVN gebouw Helden
Coördinator: Peter Maessen. Tel 077-4653761
Wandeling Zuid Limburg
Vertrek nog niet bekend
Coördinator: Peter Maessen. Tel 077-4653761
Wandeling Krickenbecker seen
Gids: Piet Mölling
Vertrek 8.00 uur vanaf het IVN gebouw Helden
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Za 10 jun

Zo 25 jun

Do 24 aug

Zo 10 sep

Do 21 sep

Zo 1 okt

Do 26 okt

Do 16 nov

Do 7 dec

Zo 24 dec

Coördinator: Peter Maessen. Tel 077-4653761
Dagwandeling
Vertrek 7.30 uur vanaf het Wilhelminaplein
Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939 en
Jan Jacobs. Tel. 077-3077792
Wandeling Grensgebied “Stramproyer broek”
Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw Helden
Coördinator: Jan Jacobs. Tel. 077-3077792
Avondwandeling “Scherliet, Kwakvors, Kanalen”
Gids: Cruysberg SBB
Vertrek 19.30 uur vanaf het IVN gebouw Helden
Coördinator: Peter Maessen. Tel 077-4653761
Wandeling “Grote Heide Venlo”
Gids: Piet Mölling
Vertrek 8.00 uur vanaf het IVN gebouw Helden
Coördinator: Peter Maessen. Tel 077-4653761
Wandeling Vlakbroek Koningslust
Gids: Grad Smets
Vertrek 19.00 uur vanaf het IVN gebouw
Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939
Paddenstoelenwandeling
Gids: Gerard Dings
Vertrek 9.00 uur vanaf het IVN gebouw Helden
Coördinator: Jan Jacobs. Tel. 077-3077792
CD rom Film
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw Helden
Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939
Dialezing bevers
Door: Vilmar Dijkstra
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw Helden
Coördinator: Jan Jacobs. Tel. 077-3077792
Lezing “De Allier”
Door: Toon van der Eijnde
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw Helden
Coördinator: Jan Jacobs. Tel. 077-3077792
Winterwandeling
Organisatie IVN Baarlo
Vertrek 13.30 vanaf het IVN gebouw Helden
Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939
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DIALEZING SCHOTLAND DOOR
DHR. HENK VAN DIJK OP 9 MAART

Dhr Henk van Dijk uit Belfeld, inmiddels een bekende bij het
IVN Helden, zal op 9 maart een diaserie vertonen over de natuur in Schotland. Met veel enthousiasme zal dhr van Dijk u
laten kennis maken met de belevenissen tijdens de vele uren
fotograferen aldaar. Met name de flora en fauna van het natuurgebied Beinn Eighe, opgericht in 1951, en het Loch Marree
krijgen in deze serie de volle aandacht. Zo zullen we gaan genieten van mooie plaatjes van o.a. de boommarter, steenarend,
witbandkruisbek, smelleken, roodkeelduiker, grote burgemeester, morinelplevier enz. enz.
Aanvang van deze avond: 20.00 uur
Plaats IVN Gebouw Kloosterstraat 12 te Helden-dorp.
Voor meer informatie kunt u bellen met Peter Maessen tel 0774653761 (na 18.00 uur).

morinelplevier
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EVEN TERUGBLIKKEN

Zondag 9 oktober; Paddestoelwandeling
Ik heb deze wandeling helaas zelf
niet mee kunnen
wandelen wegens
andere verplichtingen.
Gerard
heeft zijn wandeling dit jaar gelopen door het hem
vertrouwde Leudal. Het Weerterbos stond eigenlijk op het programma meen ik
doch door de droge nazomer was
hier op paddestoelgebied niet
zoveel te zien.
Daarom is gekozen voor het Leudal. De groep was
Foto JJ

zo groot ( 34 deelnemers ) dat Gerda uit Baarlo spontaan aanbood ook een groep te gidsen. En Gerda is natuurlijk ook een
autoriteit op paddestoelgebied. Het Leudal is een erkend paddestoelgebied waarin vele soorten voorkomen.
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Zaterdag 29 oktober; Nacht voor de nacht
Landelijk werd op 29 oktober op vele plekken aandacht geschonken aan de duisternis oftewel het ontbreken van totale
duisternis op vele plekken in Nederland. Door verlichting van
steden en dorpen, industriegebieden, tuinderkassen en verlichte
autowegen is er bijna geen plek in Nederland waar het volkomen donker wordt. Hierdoor wordt het bioritme van mens, dier
en plant verstoord. Onze IVN afd. deed mee aan de landelijke
“Nacht voor de Nacht” actie waarin voor de problematiek van
het ontbreken van duisternis aandacht gevraagd werd.
Om zelf te ervaren of het totaal duister wordt organiseerden wij
zaterdagavond 29 okt een nachtwandeling. Zonder licht wandelen door een donker bos en ontdekken dat het zelfs in het bos
niet volkomen duister is. Peter Maessen gidste ons door de
Baarlose bossen in “De Meeren” nabij de voetbalvelden van
Baarlo. De wandeling voerde ons door een sterk geaccidenteerd gebied met stuifduinen en dichte begroeiing naar een
voormalige onderduikersplek nabij de Middenpeelweg. Ondanks dat er in de bossen geen lampen staan was het nergens
geheel donker. Het schijnsel van licht van dorpen, straat verlichting enz. werd weerkaatst door de wolken waardoor je eigenlijk overal nog wel iets kon zien. Overigens was het wel zo
donker dat je niet kon zien waar je liep en was elke pas een gok
om niet te struikelen. Toch een bijzondere ervaring voor iedereen. Er liepen 32 deelnemers mee aan deze donkere tocht.
Donderdag 10 november; Dia serie
“ Vogels in het algemeen “ van dhr van Dijk.
Ruim 500 dia’s liet dhr. Van Dijk ons zien in goed anderhalf
uur. Dat lijkt veel en normaliter loop ik dan wel eens het risico
dat ik een gevecht met mijn oogleden moet houden om ze open
17

te houden. Doch niet deze avond. We hebben al vele diaseries
over vogels, landschappen en natuur gezien en allen waren ze
prachtig en boeiend. Deze keer echter had ik geen moeite met
mijn oogleden. De serie was zo bijzonder en
met zulk een geweldige haarscherpe opnames dat we zelfs gevraagd hebben om de
laatste slede met dia’s nogmaals te draaien.
Deze bevatte actieopnames van de ijsvogel
zowel in als boven water. Dhr van Dijk
maakt alleen in zomerdag opnames tussen
04.00 u en 09.00 u s’morgens en tussen
19.00 u en 21.00 u s’avonds omdat er dan
het beste licht is.
We hebben dhr van Dijk gevraagd om weer een avond te verzorgen in ons programma van 2006. Ongeveer 30 bezoekers
mochten we verwelkomen.
Zaterdag 10 december;
Onderhoudsaktie in het Kwistbeekdag in het het kader van de
landelijke MADD vrijwilligers actie. MADD = Make A Difference Day
Door de Stichting Vorkmeer uit Panningen zijn we benaderd of
we mee wilden doen aan de landelijke vrijwilligers voor vrijwilligersactie die onder de naam M.A.D.D. landelijk georganiseerd werd. Een actiedag waarin bedrijven, gemeentelijke instellingen, gemeenteraden enz. een dag gaan helpen als vrijwilliger. Dit helpen kon van alles zijn. Het schilderen van een
clublokaal, papier ophalen, helpen in een verzorgingshuis enz.
Koningin Beatrix heeft een dag geholpen in een verzorgingshuis. Premier Balkenende hielp bij het bereiden van maaltijden
voor daklozen en een aantal prinsen floten voetbalwedstrijden
voor de jeugd.
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Een aantal leden van de CDA en VVD fractie uit de Heldense
gemeenteraad is ons komen helpen bij het opschonen en verwijderen van wilgenopslag van de oevers van een poel in het
Kwistbeekdal. We zijn deze ochtend flink opgeschoten en het
karwei is bijna geklaard. Onze onderhoudsgroep zal in januari
dit karwei afmaken. We kunnen hierbij zeker nog een stel vrijwilligers gebruiken. (Zie in ons jaarprogramma voor de volgende datum)
Natuurlijk hebben we de raadsleden ons beheersproject in het
Kwistbeekdal laten zien en hun uitgelegd dat dit beekdal alle
mogelijkheden bezit om een van Heldens mooiste natuurgebieden te worden. We verwachten van hen dat ze deze ontwikkeling in de gemeenteraad ondersteunen.
We zijn blij dat we weer een paar mensen hebben kunnen wijzen op de mogelijkheden van dit gebied.

Foto JJ. Kwistbeekdal
Math. Ghielen.
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IVN-zomerweek 2006 van 5 – 12 augustus
Vakantieverblijf de Twin te Scheerwolde
De Weerribben
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De Weerribben, “www weer, wied en water. nl”
(.nl: ten Zuiden van de Weerribben ligt het plaatsje Nederland)
Het gebied van de Weerribben behoort tot één van de 20 Nationale parken van
Nederland en wordt beheerd door SBB. Het landschap is ontstaan door turfstekers,
die veen uitbaggerden uit de langgerekte sloten (de weren) en te drogen legden op
smalle stroken land (de ribben). Na 1920 was de turfwinning niet meer rendabel en
schakelden veel mensen over op de rietteelt. De vele molentjes , Tjaskers, maalden
het water de rietvelden in, omdat riet nu eenmaal graag natte voeten heeft. Het riet
is in het voorjaar een goede schuilplek voor vogels, daarom wordt het meeste riet
in de winter gesneden.
Ook de Wieden liggen op fietsafstand, met de eerste aankoop in 1934 van de
eendenkooi, de Bakkerskooi, door Natuurmonumenten. Een uitstapje naar het
bekende Giethoorn behoort tot de mogelijkheid.
Bijzonder in deze gebieden zijn de otters, met in 2004 de eerste jongen, de
purperreiger en roerdomp, maar ook de insectenwereld van vuurvlinder,
schrijvertje of gerande oeverspin.
IVN-gidsen, gidsen van SSB of Natuurmonumenten en gidsen van IVNZomerweek zelf nemen ons mee door dit waterrijke gebied.

Ongeveer 6 km ten ZW van Steenwijk vinden we, aan de noordzijde van het
Steenwijkerdiep, een pleisterplaats Vakantiecentrum “de Twin”, twee km ten NO
van Scheerwolde en gelegen tussen de Weerriben en de Wieden.
Het Steenwijkerdiep werd rond 1630 gegraven om via Blokzijl een goede
scheepvaartverbinding met de Zuiderzee te verkrijgen.
“De Twin” dankt zijn naam aan twee dicht bij elkaar gelegen arbeiderskampen,
van waaruit in de jaren dertig (1930) het omliggende gebied werd ontgonnen. In de
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jaren vijftig zijn ze gebruikt als opvangkamp voor Molukkers “Beenderribben”
genoemd; dat waren woelige tijden. Van de oorspronkelijke barakken is gelukkig
nog een deel overgebleven, waarin wij deze zomer verblijven. De Weerribben en
de Wieden liggen op 10 km fietsafstand.
NatuurNetwerk
Voor het derde jaar besteden we aandacht aan het landelijk IVN-thema
NatuurNetwerk, nu met speciale aandacht voor water. We volgen de verbindingswegen over het water, maar ook over de landweggetjes per fiets. Genieten van het
insectenleven of bekijken bloeiende bermen.
’s Ochtends gaan we vogels kijken of strekken onze benen, ‘s avonds kijken we
naar de hemel met vallende sterren of maken muziek.
Maar ook gaan we een dag aan de slag in de natuur, we helpen SBB, de beheerder
van Nationaal Park de Weerribben.

Voor wie?
De IVN-zomerweek is bedoeld voor mensen met interesse in natuur- en
cultuurhistorie. Samen of single; jong en (vitaal) oud; sportieve fietsers en
wandelaars. Voor iedereen vanaf 4/5 jaar, die het leuk vindt om een aantal dagen
actief met natuur en milieu en met cultuurhistorie bezig te zijn. Een IVNlidmaatschap is niet noodzakelijk.
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Programma voor volwassenen
Voor de IVN-zomerweek wordt een activiteitenprogramma samengesteld dat
gebaseerd is op het ontdekken en onderzoeken van het waterrijke gebied. We
worden hierbij begeleid door lokaal bekende mensen. Dagelijks kan iedereen
kiezen uit diverse activiteiten. Kernwoorden zijn: actief bezig zijn ín en mét de
natuur, variatie, wandelen en fietsen, samen doen, beleven, kijken en onderzoeken.
De plaatselijke IVN-afdelingen en andere deskundigen werken mee aan het
programma van deze IVN-zomerweek. Natuurlijk is er buiten het programma
ruimte voor creativiteit, ontmoetingen met mensen uit de omgeving en muziek. Op
donderdag is de natuurbeheerdag en we sluiten af met het vrijdagavond-theater!
Programma voor de jeugd
De jeugd van 4 / 5 - 13 jaar wordt bij voldoende aanmeldingen in verschillende
leeftijdsgroepen ingedeeld. De tieners vanaf 14 jaar kunnen kiezen tussen
onderdelen van het jeugdprogramma en het programma voor volwassenen.
De Weerribben biedt veel mogelijkheden voor een actief jeugdprogramma. Wat
dacht je van varen met een fluisterboot, peddelen als Amazone-indiaan, en struinen
door de jungle, natuurschatten zoeken, proefjes doen, speurtochten uitzetten,
knutselen met natuurmateriaal en het waterleven ontdekken?
De jeugdgroepen hebben vaste begeleiders.
Kort weekoverzicht (concept)
Zaterdag 5 augustus: Iedereen is vanaf 16.00 uur welkom bij de Twin. Na
inschrijving is er gelegenheid om je te installeren. Rond 17.30 uur is er een
soepmaaltijd. 's Avonds maken we op een speelse manier kennis met elkaar.
Zondag 7 augustus: verkenning van de omgeving per fiets. 's Avonds een lezing
over de Weerribben. Je hoort meer over het programma dat op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag gestalte krijgt. Woensdag is een dag om zelf in te vullen.
Zaterdag 12 augustus is het uiterlijk om 11.00 uur weer tijd om te vertrekken.
Soms is er ook 's avonds een activiteit, maar natuurlijk is er ook gelegenheid om te
kletsen, muziek te maken, te sporten. En wat denk je van een sfeervol kampvuur?
Accommodatie
De Twin biedt 60 slaapplaatsen van 4-6 personen per vertrek (2 slaapkamers, met
zitkamertje, douche en toilet. Daarnaast is er voor kampeerliefhebbers een zeer
beperkte ruimte tussen de “barakken” om ca. 5 2-pers. tentjes neer te zetten.
Keuken
Het keukenteam verzorgt elke dag het ontbijt en een warme maaltijd. Tijdens het
ontbijt maakt iedereen zijn of haar lunchpakket. Bij goed weer eten we natuurlijk
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buiten. De bar staat tot je beschikking wanneer je aan het einde van de middag of
avond (voor eigen rekening) een consumptie wilt gebruiken. Wij verwachten
tevens dat iedereen bij toerbeurt zijn of haar steentje bijdraagt aan het corvee.
Deelnamekosten
Volwassenen en jongeren vanaf 14 jaar € 235,Kinderen van 4 à 5 t/m 13 jaar
€ 155,Bij de prijs is inbegrepen: overnachting, maaltijden, koffie, thee, deelname aan het
activiteitenprogramma en aanvullende WA-verzekering. Voor de kinderen
natuurlijk ook limonade en begeleiding gedurende het programma.
Niet inbegrepen zijn de reiskosten naar de Twin.
Fiets
Voor de activiteiten in de zomerweek maken we zoveel mogelijk gebruik van fiets
of 'benenwagen'. Wij gaan er vanuit dat je tijdens de week beschikt over een fiets.
Je kunt je eigen fiets meenemen, of op het aanmeldingsformulier aangeven dat je
een fiets wilt (laten) huren. Prijsindicatie huurfiets: € 25 à 30,- voor de hele week.
Overige informatie
Kijk op www.ivnzomerweek.nl voor meer informatie over de IVN-zomerweek.
Aanmelden
Het aanmeldingsformulier is van de website te downloaden of aan te vragen bij:
Wil de Jong, Meidoorn 25, 6226 WE Maastricht. Tel: 043-3624602 / e-mail:
wmc.jong@hccnet.nl.
Midden juli krijg je een programmaboekje met alle benodigde informatie
toegezonden.
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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

Foto JJ. Waterval in de Hoge Venen

Samenstelling en vormgeving: S. Venstra
Vormgeving omslag:
N. Verhoeven
Vouwen en nieten:
M. Verkoelen,
S. Venstra, J. v. Enckevort
Drukwerk en sponsoring:
Verhoeven-Smeets Groep
Fotgrafie:
Jan Jacobs

De volgende Kijk Op verschijnt 1 april 2006. Kopij hiervoor
kunt u op diskette en/of papier vóór 1 maart inleveren bij Sytske Venstra. E-mailen mag ook. Svenstra@hetnet.nl
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Activiteiten
April-mei-juni 2006

Datum
Do 20
april

Do 27
april
Di 25
april

Zo 7
mei
Zo 21
mei

Za 10
juni

Zo 25
juni

Activiteit
Beverexcursie in Schuitwater bij Horst
Gids: Jan Theeuwen
Vertrek 19.00 uur vanaf het IVN gebouw Helden
Coördinator: Peter Maessen. Tel 077-4653761
Jaarvergadering
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw Helden
Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939
Weidevogelfietstocht ‘omgeving Helden”
Door de vogelwerkgroep
Vertrek 19.30 uur vanaf het IVN gebouw Helden
Coördinator: Peter Maessen. Tel 077-4653761
Wandeling Zuid Limburg
Vertrek 8.00 uur vanaf IVN gebouw Helden
Coördinator: Peter Maessen. Tel 077-4653761
Wandeling Krickenbecker seen
Gids: Piet Mölling
Vertrek 8.00 uur vanaf het IVN gebouw Helden
Coördinator: Peter Maessen. Tel 077-4653761
Dagwandeling
Vertrek 7.30 uur vanaf het Wilhelminaplein
Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939 en
Jan Jacobs. Tel. 077-3077792
Wandeling Grensgebied “Stramproyer broek”
Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw Helden
Coördinator: Jan Jacobs. Tel. 077-3077792

Blz
14-15

3-11

16-17

17

18

Het IVN gebouw kunt u vinden op Kloosterstraat 12 te Helden
Route: Bij de rotonde bij hotel Antiek richting Kessel.
Na ongeveer 300 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 weer april.
We hebben al onze zintuigen op scherp gezet om een nieuw
voorjaar te gaan ervaren.
We trekken er op uit en genieten van al wat de natuur ons
biedt.
De uitlopende knoppen,
De fluitende vogels,
De dartelende lammeren
De vrolijke mensen
De zoemende bijen
De fladderende vlinders
U als lezer kunt deze opsomming beslist langer maken!
Geniet van een nieuwe Kijk Op een nieuw voorjaar.

De redactie
Jan van Enckevort

Kijk Op april 2006
Jaargang 24 nummer 3
2

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
EN HULDIGING JUBILARISSEN

Graag nodigt het bestuur jullie uit voor de algemene ledenvergadering op 27 april aanstaande. Eindelijk is na jarenlang gesteggel met de verhuurder (gem. Helden) het gebouw opgeknapt en heeft onze vereniging weer haar eigen stafkamer. De
grote ruimte zullen we in samenwerking met de EHBO gaan
gebruiken.
Doch niet alleen het opgeknapte gebouw is een reden om de
algemene ledenvergadering te bezoeken. We mogen weer 5
zilveren jubilarissen feliciteren. Leden die zich bijna vanaf het
begin van de oprichting voor onze vereniging inzetten of ons
werk een warm hart toedragen. Een groot dankjewel en een
felicitatie waard.
Wij willen jullie daarom allen graag uitnodigen onze jubilarissen te komen feliciteren en samen dit heuglijke feit te vieren.
Daarna willen we graag weer met jullie het reilen en zeilen van
onze vereniging bespreken en de toekomst van onze vereniging
veilig stellen.
We hopen velen van jullie weer te mogen ontmoeten.

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

Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
van onze vereniging op donderdag 27 april 2006.
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw.
A G E N DA
1. Welkomstwoord door de voorzitter.
2. Huldiging van onze zilveren jubilarissen.
 Harrie Boumans
 Jan van Enckevort
 Jeanne van Enckevort v/d Laar
 Wim v/d Laar
 C. Swenker
3. Opening van de Algemene Ledenvergadering.
4. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 21-04-2005.
5. Vaststellen jaarverslag 2005
6. Vaststellen verslag Commissie van Onderzoek.
7. Vaststellen begroting 2006
8. Verkiezing en benoeming Commissie van Onderzoek.
9. Vaststellen contributie.
10. Verkiezing en benoeming bestuursleden.
Statutair aftredend is Math Ghielen. Hij stelt zich herkiesbaar. 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.
11 Verkiezing voorzitter
12. Contributieopbouw in de toekomst.
13. Plannen 2006/2007.
14. Rondvraag.
Voorzitter
15. Sluiting.
Math. Ghielen
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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 uitge8

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.
Peter Maessen

IVN HELDEN NU

Bij het lezen van dit jaarverslag is het voorjaar alweer begonnen. De zang van de heggemus en de lijster hebt u alweer volop kunnen horen. Het voorjaar komt er aan dus …volop werk
aan de winkel voor de trouwe IVN leden.
Het gevarieerde jaarprogramma 2006 biedt u ook dit jaar weer
volop de mogelijkheden te gaan genieten van al het moois wat
de natuur u te bieden heeft.
Eindelijk….. ook het jaarlijkse agendapunt van de ledenvergadering betreffende de huisvestigingsproblematiek kan nu eindelijk worden afgevoerd.
Zoals u misschien al gezien hebt zijn er vele werkzaamheden in
het IVN-home, die al vele jaren waren toegezegd, uitgevoerd.
Het verlagen van de plafonds, het aanpassen van de verwarming, het nieuwe schilderwijk enz enz hebben het IVN-home
een warme en gezellige uitstraling gegeven. Eindelijk kunnen
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we nu ook gaan investeren in een beamer en lap-top om zo
presentatie’s op een nog professionele manier aan u te tonen.
Math zal tijdens de komende ledenvergadering verder uitleg
geven over de toekomst van het IVN in het algemeen.
Ook de nieuwe site van het IVN die momenteel in voorbereiding is geeft het IVN een professionelere uitstraling als het al
had, maar ook hierover meer tijdens de komende ledenvergadering.
Terugkijkend over het afgelopen jaar kunnen we als Bestuur
alleen maar tevreden zijn.
Een groeiend aantal leden, een groeiend aantal activiteiten, een
aantal actieve werkgroepen, een toenemende betrokkenheid
binnen de Gemeente Helden enz. enz. dit alles geeft aan dat er
binnen het IVN van alles leeft.
Zoveel zelfs dat er binnen het Bestuur nog altijd serieus gebrainstormd is hoe het allemaal verder moet, waar houden de
mogelijkheden op, en wie moet deze activiteiten allemaal gaan
uitvoeren.
Niets nieuws zult u denken, maar toch zal ook dit punt weer de
nodige aandacht op de komende ledenvergadering krijgen.
Wij, als Bestuur zijn er van overtuigd dat het allemaal wel gaat
lukken, doch hiervoor hebben wij uw hulp nodig!!!
Een oproep aan uw allen……… kom en versterk het team, doe
mee.. er is nog werk genoeg.
Laat uw groene hart meespreken, vele handen maken lichter
werk.
Wij hopen u dan ook in grote getallen te mogen verwelkomen
op de ledenvergadering van 27 april a.s.
Rest ons nog om u namens het Bestuur veel natuurplezier in de
komende maanden toe te wensen.

Peter Maessen
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JAARREKENING 2005 IVN Helden

Contributies
Ab. Natuurgids
Werkgroepen
Bestuurskosten
Activiteiten
Huisvestingskosten
Renten
Subsidies
Giften
Afschrijvingen
Groene winkel
reserve inventaris
voordelig saldo
energieschuld

werkelijk 2005
lasten
baten

begroting 2005
lasten
baten

960,68
720,00
2724,56
834,39
766,91
2083,99

1000,00
700,00
2500,00
700,00
800,00
2500,00

2073,00
725,00
3632,00
24,00
641,45
518,29
2413,30
46,50

50,00
162,10

10900,85 10900,85

1000,00
750,00
2500,00
700,00
800,00
6000,00

450,00
2450,00
50,00
50,00
160,00

827,31

798,22
1800,00

2000,00
725,00
3000,00
50,00
600,00

begroting 2006
lasten
baten

1200,00

2000,00
115,00
10525,00 10525,00
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2000,00
800,00
3000,00
50,00
600,00
550,00
3000,00
50,00

50,00
160,00

tekort-->

800,00

1110,00

11960,00 11960,00

WIE HEBBEN ER NOG TIJD?
De werkgroep “Jeugd IVN” is op zoek naar versterking.
Mieke Verkoelen heeft jammer genoeg besloten te stoppen met
haar IVN activiteiten bij de jeugdwerkgroep. We hebben het
niet precies bijgehouden. Even tellend komen we toch op 15
jaren die Mieke heeft meegewerkt. Mieke, bedankt namens al
die kinderen (600 ?!) die mochten genieten van jouw bijdragen
aan het jeugd IVN. Ook de leiding bedankt jou voor je altijd
weer klaar staan en je inbreng. Maar
nu verder?
Wij, de kinderen en de leden van de
werkgroep gaan Mieke natuurlijk
missen. We vragen alle volwassenen
die de natuur een warm hart toedragen eens na te denken over het
mooie jeugd-natuurwerk. De liefde
voor de natuur overbrengen op de
volwassenen van de toekomst. Belangrijk toch?
Wat houdt dat in?
We komen per schooljaar 11 keer bij elkaar. Meestal 8 avondbijeenkomsten van 18.30 tot 20.00 uur en een drietal zaterdagochtenden bijeenkomsten. Aan elke bijeenkomst gaat een bespreking vooraf.
Interesse? Ja, natuurlijk! Tijd? Dat is dus de vraag! Neem contact op met Jan van Enckevort of kom een keer kijken!

Namens de jeugd en de werkgroep
Jan van Enckevort
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Het korporaalsviooltje
Kunt u de drie profielen (Napoleon, zijn vrouw en zoon) vinden die tussen de bladeren verstopt zijn? Deze kaart, waarvan
de kunstenaar niet bekend is, dateert uit ongeveer 1815.
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BEVERS IN LIMBURG

Beverexcursie met als gids Jan Theeuwen in Broekhuizer
Schuitwater 20 april 2006.
De laatste drie jaar is de bever in Noord-Limburg bezig aan een
succesvolle comeback. Van oorsprong kwamen de bevers
overal in Europa talrijk voor. Maar doordat vooral beverpelzen
zeer geliefd waren voor mutsen en jassen is de bever door intensieve bejaging al sinds 1826 in Nederland uitgestorven.

Er zijn in Europa nog maar enkele gebieden – zoals langs de
Elbe in Oost-Duitsland – waar de bevers niet zijn uitgestorven.
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Afgelopen decennia hebben echter in veel Europese landen
succesvolle herintroducties plaatsgevonden.
Al is de bever lang geleden uit onze provincie verdwenen, de
voorwaarden voor een geslaagde herintroductie zijn nog steeds
in voldoende mate aanwezig gebleven. Het dier leeft van bomen en waterplanten langs beken, rivieren en plassen. Dit type
biotopen is in onze regio met zijn oude Maasmeanders en toenemend aantal natuurlijk stromende beken voorhanden, om het
grootste knaagdier van Europa een geschikte leefomgeving te
bieden.
Op initiatief van natuurorganisaties, waterschap, provincie en
ministerie is men enkele jaren geleden met de herintroductie
van de bever begonnen. Bevers –afkomstig uit het Elbe-gebied
– zijn onder andere uitgezet bij Gennep, Well, Arcen en het
Broekhuizer Schuitwater. Op deze laatste locatie zijn in oktober 2003 twee bevers uitgezet. En met succes! Zij bouwden al
snel een burcht en hebben al gelijk het volgend voorjaar jongen
gekregen. De heer Vilmar Dijkstra van de Zoogdiervereniging
VZZ is als coördinator van de monitoring bij dit beverproject
betrokken. Hij zal in een dialezing uitvoerig ingaan op het leven en gedrag van de bever en de effecten die bevers op de
omgeving hebben. Maar daarnaast zal hij toelichten waaraan
een leefomgeving moet voldoen om een herintroductie tot een
succes te maken

Jan Jacobs
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WANDELING ZUID-LIMBURG 7 mei 2006

Op zondag 7 mei staat de wandeling gepland naar ZuidLimburg. Om u een idee te geven wat deze dag zal inhouden
het volgende:
We vertrekken vanaf het IVN gebouw om ongeveer 8.00 uur.
Dit tijdstip kan (vanwege de nog niet bekende vertrektijden)
nog veranderen dus hou de media tegen die tijd in de gaten.
We rijden naar het Station Simpelveld van waaruit we met het
boemeltreintje naar Wylre rijden. Vanuit Wylre zullen we een
wandeling van ongeveer 2 1/2 uur gaan maken door het mooie
heuvelland met zijn vele natuurschoon in de omgeving van
Eys-Wittem. Een gids van het IVN Eys zal ons laten kennismaken met de mooie plekjes van deze omgeving.
Vanuit Wittem zullen we dan weer met de railbus terug rijden
naar het historische stationnetje in Simpelveld.

Hier zullen we dan de dag afsluiten en weer huiswaarts keren.
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Voor deelname aan deze dag zijn we wel genoodzaakt een eigen bijdrage te vragen zijnde de kosten van de treinrit (schatting 7,50) Zijn we met voldoende deelnemers dan is het mogelijk korting te krijgen op de dan geldige tarieven. Let op!!!!!
I.v.m. met de organisatie moet men zich wel van te voren aanmelden vóór 21 april a.s. Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u terecht bij Peter Maessen tel 077-4653761 (na 18.00
uur) of via e-mail ivnmaessen@home.nl. Wilt u meer informatie bezoek dan de site: www.miljoenenlijn.nl
Peter Maessen
MERENWANDELING HINSBECKER SEEN
IN DUITSLAND
Op 21 mei staat een gevarieerde wandeling gepland door het
natuurgebied Krickenbecker/Hinsbecker Seen bij Leuth in
Duitsland net over de grens bij Venlo. Deze wandeling zal
worden verzorgd door onze IVN collega Piet Mölling uit Venlo. We parkeren de auto's bij het informatiecentrum van Het
Limburgs Landschap op de grote Heide in Venlo. Van hier uit
lopen we door een stuk grote heide, om dan via de aanwezige
natuurlijke grens, langs het militaire oefenterrein richting
Schrolik See en Hinsbecker Bruch. Een gevarieerd terrein met
heide, beukenbossen en weiden. Indien mogelijk zullen we een
kort bezoek brengen aan een museum aldaar. Vanaf Hinsbeckerbruch lopen we richting Hinsbeckerheide met een bezoek aan
de aanwezige uitkijktoren. Een flinke wandeling die ongeveer 2
1/2 uur zal duren.
Vertrek 8.00 uur vanaf het IVN gebouw Kloosterstraat 12 te
Helden-dorp
Voor meer informatie kunt u terecht bij Peter Maessen Tel 0774653761 (na 18.00 uur)
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GRENSOVERSCHRIJDENDE WANDELING IN HET
STRAMPROYERBROEK.
Zondag 25 Juni. Vertrek met auto’s vanaf het IVN-gebouw om
08.30 uur
Een natuurwandeling in een natuurreservaat onder gezamenlijk
beheer van het Belgisch Limburgs Landschap en de Belgische
natuurvereniging “de Wielewaal”.
We starten op Nederlandse bodem bij restaurant “’t Vosseven”.
Van daaruit wandelen we naar Belgisch grondgebied langs de
Abeek naar natuurgebied de Luysen.
Onderweg komen we door omheind gebied waar Schotse hooglanders en Poolse Konikspaarden vrij rondlopen.
De Luysen is een natuurgebied van 40 Ha in eigendom van het
Natuurpunt. Het gebied wordt in het noorden begrenst door de
Abeek, die uitmondt in de Maas. De Luysen kent een afwisseling van waterpartijen, moerasjes, wei- en hooilanden en
broekbossen. Bomenrijen, houtkanten en poelen vormen een
bijzondere meerwaarde.
In het gebied zijn een tweetal prachtige vogelobservatiehutten.
Met een beetje geluk ziet men hier de watersnip, visarend,
bruine kiekendief, zomertortel, koekoek, boomvalk, blauwborst, meerkoet, winterkoning of ijsvogel.
Een schitterend opnieuw ingericht gebied waar de resten van
een camping nog hier en daar te zien zijn.
Na een flinke wandeling komen we weer terug bij restaurant “’t
Vosseven” waar de wandeling afgesloten kan worden.

Jan Jacobs
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Gemeente trekt kapvergunning 7 gewone acacia’s in “t Höltje in.
De aanleg van nieuwe riolering en bestrating op de Nieuwstraat
en “t Höltje is reeds gestart. In een laat stadium kwamen de
buurtbewoners er achter dat t.b.v. deze wegrenovatie 7 gewone
acacia’s in het parkje midden in het buurtschap ’t Höltje gekapt
moesten worden.
De buurtbewoners vonden dat geen goed idee en hebben verhaal gehaald bij de Gemeente Helden. Uit een door de gemeente gedaan onderzoek zou blijken dat de bomen rot waren en
nog maar een zeer korte levensduur hadden. In een onderzoeksschaal kwamen zij op een totaal van 30 punten. Volgens
deze schaal mogen bomen die onder 35 punten vallen gekapt
worden. De buurtbewoners hebben toen het IVN gevraagd een
onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de vitaliteit, onderhoudstoestand en levensverwachting van deze bomen. Dit onderzoek is door Grad Smets, in ruggespraak van een boomchirurg, uitgevoerd. De totale telling kwam hierbij uit op 95 punten. Het IVN heeft haar onderzoekgegevens schriftelijk kenbaar gemaakt aan de contactpersoon van de buurtbewoners en
zij hebben deze gegevens bij hun bezwaarschrift toegevoegd.
Als IVN hebben we alleen een onafhankelijk onderzoek gedaan
en geen advies afgegeven over de wenselijkheid van wel of niet
kappen.
Op donderdagavond 9 maart heeft een overleg plaatsgevonden
tussen buurtbewoners en gemeente en is de kapvergunning
door het College van B.&W. ingetrokken. De bomen blijven
dus staan.

Math. Ghielen
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Werkgroep Natuuronderhoud
Praktijkcursus landschapsbeheer IKL Roermond.
Al enige tijd is een aantal vrijwilligers bezig met natuuronderhoud in de gemeente Helden.
Ons belangrijkste project is het “Kwistbeekdal”, waar we een
gebiedje van de gemeente in beheer hebben. Misschien heeft
iemand van jullie al eens uitgerust op het bankje bij een informatiebord parallel langs de Baarloseweg. Het weidegebied dat
hier ligt, is bedoeld om te bewandelen, hoewel je soms natte
voeten kunt krijgen. Het gebied wordt door ons omgetoverd
van een bemeste weide tot een arm kruidenrijk grasland. En
met succes!
Binnen de groep was behoefte aan meer kennis over natuurbeheer. De stichting IKL gaf een cursus die hier perfect op aansloot. Inmiddels zijn we met vier IVN leden en een vrijwilliger
uit Baarlo met deze cursus bezig. Een cursus van tien bijeenkomsten waarna de deelnemers zelf, in hun eigen omgeving
aan de slag kunnen met natuur en landschapsbeheer. Voor nagenoeg elke groep of vereniging is wel een passend element
zoals een poel, bosje, bloemenwei of houtwal te vinden waarvoor zorgende handen nodig zijn. Tijdens de Praktijkcursus
wordt het onderhoud van graslanden, poelen en houtachtige
opstanden in theorie behandeld en praktijk geoefend. Naast het
uitstippelen van het beheer worden de werkzaamheden ook
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echt uitgevoerd. Er wordt ook geoefend in het aan het werk
zetten van een groep. Het werk met speciaal gereedschap, het
zelf geven van een instructie of het begeleiden van een werkgroep kortom alles wat nodig is om samen met anderen aan de
slag te kunnen in het landschapsbeheer.
De cursisten komen uit heel Limburg, en zelfs uit Brabant. Ieder met verschillende motieven.
De een voor bermenbeheer, de ander voor onderhoud aan
hoogstambomen.
Heel leuk om deze cursus te doen, een gezellige sfeer op de
praktijkdagen, waar iedereen zich vol overgave geeft op het
maaien met de zeis, het opschonen van een poel, of het onderhouden van houtwallen.
Jullie horen nog beslist van ons.
Jan Jacobs
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BESTE KINDEREN
April doet wat hij wil. In april kan het nog sneeuwen. Soms
kan het ook al lekker warm zijn. De lente komt er aan. Weer
lekker buiten spelen. Met de jeugd IVN-ers gaan we ook weer
naar buiten. In december hebben we in de winterkou ook een
tocht gemaakt. Elke groep
had een zaklamp. Het was
donker. Met die lamp mochten de kinderen sterren zoeken die het licht terug kaatsen. Zo liepen we een tocht
door de bossen van ster naar
ster. In een heel donker stuk
bos mocht de lamp niet aan.
Je zag niet veel meer. Je ging
op de tast lopen. Ook stonden
we stil. De ogen dicht. Wat
hoor je in het stille donkere
bos? Geritsel tussen de bladeren. Autogeluiden heel ver
weg. Het ademhalen van
elkaar. Toch wel knap van al
die nachtdieren die ook in het
donker op pad gaan! De uil is
er daar ook eentje van.
In januari kwamen we ook bij elkaar in ons mooi gemaakte
IVN gebouw. We hadden toen een avond over uilen. We zagen
een verkeersslachtoffer. Peter had een kerkuil meegebracht die
tegen een auto was aangevlogen. Ook hadden we nog een opgezette bosuil. Jacques had weer gezorgd voor mooie dia’s
over uilen. We hebben ook braakballen van steenuilen uit elkaar gehaald. Leuk werkje. Daarna al die dingetjes onder de
microscoop bekeken! Wat mooi!
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In februari zijn we naar het AOC in Horst op bezoek geweest.
Dat is een school waar je na de basis school van alles kunt leren. Heel veel heeft met de natuur te maken. We maakten een
werkboekje over kleine huisdieren. Even vastpakken, goed
kijken en dan opschrijven. We mochten ook op andere plekken
kijken. Toen we naar huis gingen kregen we allemaal een verrassing. Rene en Sylvig hadden het allemaal goed verzorgd!
Hoe gaat het met je plantje?
Wat we in maart gedaan hebben? Daarover de volgende keer.
Misschien wil jij wel een stukje schrijven voor de volgende
Kijk OP?

Veel natuurplezier
De jeugdwerkgroep
Jan van Enckevort

De dansende olifant
Denken jullie dat deze olifant moeite heeft met lopen?
23

VERSLAG VOGELOBSERVATIETOCHT
15 januari 2006
15 Januari was het dan weer zover. Voor de 5e keer organiseerde de Vogelwerkgroep weer de traditionele vogelobservatietocht over de Maas. Zoals altijd werd vertrokken vanaf de
jachthaven in Wanssum.
Samen met leden van het IVN Bakel/Milheeze vulde de boot
zich op deze dag met ruim 120 beginnende en ervaren enthousiaste vogelaars. Velen voorzien van camera’s, verrekijkers en
telescopen om zo maar geen vogels op het water of aan de oevers te missen. En…..uiteraard allen met volle moed.
Voor de startende vogelaars was tocht een ideale manier van vogels te
leren herkennen. Bij
twijfel was er altijd iemand in de buurt die het
verlossende
antwoord
kon geven.
Helaas moesten we een
aantal late beslissers
teleurstellen en/of doorverwijzen naar de tocht
op 22 januari georganiseerd door het IVN Geijsteren. Het weer was
prima, het doorgebroken
zonnetje zorgde voor een
aangename temperatuur.
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Bovendeks verzamelden zich de mensen die echt niets wilden missen, anderen begaven zich eerst naar het restaurant benedendeks
om daar eerst een lekkere kop koffie of borrel te nuttigen.
Alhoewel de aantallen vogels per soort dit jaar wat minder waren, werden er tijdens deze 3 uur durende tocht weer 54 soorten
geteld.
Waargenomen werden:
Dodaard, fuut, aalscholver, blauwe reiger, knobbelzwaan, kolgans, rietgans, grauwe gans, canadese gans, brandgans, cascarca, kruising grauwe gans met canadesegans, nijlgans, indische
gans, boerengans, wilde eend, krakeend, pijlstaart, smientwintertaling, roodschoudertaling, tafeleend, kuifeend, brilduiker,
buizerd, torenvalk, sperwer, fazant, waterhoen, meerkoet, kievit, kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw, houtduif, holenduif, turkse tortel, ijsvogel, grote bonte specht, koperwiek,
kramsvogel, merel en koolmees.
Alom ook dit jaar weer de moeite waard.
Peter Maessen
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EVEN TERUGBLIKKEN….

Donderdag 12 januari. Nieuwjaarstreffen.
“Het is nog nooit zo druk geweest”, kreeg ik van vele leden te
horen op ons nieuwjaarstreffen. Inderdaad, ik heb geloof ik 24
leden mogen welkom heten op deze zeer gezellige avond. De
hapjes en de drankjes waren zo ongeveer op toen de laatste
bezoekers zo tegen 12.00 uur naar huis toe gingen.
Het was een erg gezellige avond waarin weer vele anekdotes en
net zovele sterke verhalen over de tafel gingen. Kortom een
avond waarin gezelligheid en verenigingsgevoel voorop stonden. De sfeer nodigt zeker uit om volgend jaar weer van de
partij te zijn.
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Donderdag 16 februari. Diavoorstelling “Wie Sjoon oos
Limburg is “.

Ruim 34 bezoekers mochten we verwelkomen op de door Servé Roebroek meer dan schitterende diaserie over zowel de natuur alsook over cultuur in Limburg. Diegenen die dachten dat
we vooral cultuurelementen te zien kregen kwamen bedrogen
uit. Zijn natuuropnames waren schitterend en gedetailleerd. De
hele serie, ook ditmaal breed geprojecteerd op onze projectiewand, werd ondersteund door aangepaste muziek.
Een heel fijne avond.

Donderdag 9 maart. Diavoorstelling “ Schotland “.
Ook deze avond mochten we weer 34 bezoekers verwelkomen.
Helaas kan ik hierover niet meer vertellen dan zeer positieve
reacties van bezoekers die ik nog trof nadat de voorstelling
voorbij was. Ik had deze avond een andere bijeenkomst. Doch
de kwaliteiten van dhr van Dijk zijn me bekend. Vooral de sublieme kwaliteit van zijn dia’s is beroemd. We mochten hem
immers in het najaar van vorig jaar ook al eens verwelkomen.

Math Ghielen
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Het IVN Helden heeft weer een nieuwe website. Deze is in
wording, maar er staat al van alles op. Hier kunt u veel wetenswaardigheden over onze vereniging lezen zoals: jaarprogramma, contributie, de verschillende werkgroepen, bestuur
en de laatste nieuwtjes. Leest u zelf, een bezoekje is de moeite waard.
Oude website: http://home.wanadoo.nl//ivnhelden (stopt later)
Nieuwe website: www.ivnhelden.nl (in wording)

Nieuwe leden
W. Teeuwen Helden
P. Maessen Grashoek
T. Wieland Helden
W. Nijveld Blerick
F v Aken
Blerick
Samenstelling en vormgeving: S. Venstra
Vormgeving omslag: N. Verhoeven
Vouwen en nieten: M. Verkoelen
S. Venstra
J. v. Enckevort
Drukwerk en sponsoring: Verhoeven-Smeets Groep

De volgende Kijk Op verschijnt 1 juli 2006. 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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Activiteiten
Juli-aug-sept 2006

Datum
Do 24 aug

Zo 10 sep

Do 21 sep

Zo 1 okt

Activiteit
Avondwandeling “Scherliet, Kwakvors, Kanalen”
Gids: Cruysberg SBB
Vertrek 19.30 uur vanaf het IVN gebouw Helden
Coördinator: Peter Maessen. Tel 077-4653761
Wandeling “Grote Heide Venlo”
Gids: Piet Mölling
Vertrek 8.00 uur vanaf het IVN gebouw Helden
Coördinator: Peter Maessen. Tel 077-4653761
Wandeling Vlakbroek Koningslust
Gids: Grad Smets
Vertrek 19.00 uur vanaf het IVN gebouw
Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939
Paddenstoelenwandeling
Gids: Gerard Dings
Vertrek 9.00 uur vanaf het IVN gebouw Helden
Coördinator: Jan Jacobs. Tel. 077-3077792

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

1

VOORWOORD

Zomer 2006
De natuurgenieters vertellen elkaar in geuren en kleuren hoe ze
genoten van een laat voorjaar. Een voorjaar dat enkele weken
later dan we gewend waren, ons weer
overrompelde met al zijn pracht. De zomer doet daar nog een schepje bovenop.
In dit zomernummer van onze Kijk Op
weer nieuws van allerlei slag. Het is de
laatste Kijk Op van de 24ste jaargang. De
volgende jaargang kondigt zich al aan.
Doen we er met z’n allen een schepje
boven op? Dank zij al die bijdragen van
mensen die het natuurbeleven hoog in het
vaandel hebben staan, kan de redactie
steeds weer een lezenswaardige Kijk Op
samenstellen.
We rekenen op U.

De redactie
Jan van Enckevort

Kijk Op juni 2006
Jaargang 24 nummer 4
WEBSITE IVN HELDEN
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Onze afdeling heeft sinds kort een nieuwe website onder eigen
domeinnaam. De site kun je vinden als je www.ivnhelden.nl
invoert. De site is heel modern van opzet en we gaan proberen
om het aantrekkelijk te maken voor al onze leden en andere
geïnteresseerden om de site regelmatig te bezoeken, en te stimuleren om zelf informatie aan te leveren. Onze site bestaat uit
een gedeelte dat voor iedereen openbaar en te bekijken is, een
gedeelte wat alleen toegankelijk is voor onze leden, en een gedeelte wat alleen toegankelijk is voor leden van bepaalde
werkgroepen of bestuur. De reden voor het gaan werken met
machtigingen is dat bepaalde informatie gevoelig van aard is
en niet geschikt om algemeen beschikbaar te maken, maar wel
belangrijk is om op te slaan voor de toekomst. Je kunt hierbij
denken aan de monitoring die de dassenwerkgroep uitvoert,
maar ook notulen van een bestuursvergadering of onderzoeken
voor de gemeente die nog niet afgerond zijn.
Al onze leden kunnen via de site een gebruikersnaam en inlogcode aanvragen, eventueel met vermelding van het lidmaatschap van een bepaalde werkgroep. Na goedkeuring krijg je
dan automatisch autorisatie tot het bekijken van beveiligde
pagina’s tot het niveau waarvoor je bent goedgekeurd. Vanaf
eind juni denken we de site volledig operationeel te hebben,
maar er zijn nu al genoeg interessante dingen te vinden om
regelmatig de site te bezoeken. Een up to date website kan alleen maar als er voldoende informatie en wetenswaardigheidjes, foto’s en meldingen aangeleverd worden. Daarvoor kunnen
we niet zonder de hulp van onze leden. Ik denk ook met name
aan onze jeugdleden. Heb je ideeën, meld het ons. Jullie stem
telt ook. Een nieuwe mogelijkheid is om een forum op de site
te openen waar iedereen zijn of haar gedachten kan ventileren
of reageren op ideeën van andere leden, natuurlijk onder het
voorbehoud dat tekst niet kwetsend of beledigend mag zijn.
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Graag vernemen we de mening van de lezers of dit wat jullie
betreft een goed idee is.
Nelis Verhoeven
VOOR DE JEUGD

Eindelijk grote vakantie.
Het voorjaar is weer voorbij. Nu eerst vakantie houden en dan
weer hard werken op school. Het jeugd IVN-jaar is ook afgelopen. In augustus kunnen kinderen van de groepen 6 en 7 zich
weer opgeven voor een nieuw jaar. Wat deden we de voorbije
maanden? In april zijn we gaan wandelen langs de Molenbeek
achter het A.C. restaurant in Sevenum. Daar is een wandelroute
gemaakt. Je kunt dan
langs de nieuwe Molenbeek lopen. Vijf
jaar geleden was de
beek recht. Ze bracht
het water snel naar de
Maas. De mensen
kwamen er achter dat
dat niet goed was. Het
water was te snel weg.
Het werd te droog. De
plannenmakers van
het waterschap maakten een nieuwe Molenbeek met veel
bochten. Het water is
nu niet zo snel weg.
Er komt zo ook meer
natuur! Het was een
mooie wandeling. In
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mei zijn we naar het IVN weiland langs de Kwistbeek gegaan.
We hebben alle verschillende planten in een plantenboekje
opgezocht. Elke plant heeft weer een andere naam. Leuke verhalen horen er bij planten. Toen we alle namen van planten
optelden hadden we 48. In dat weilandje met die weg er langs
groeien dus veel verschillende planten. We hebben dan ook
heel goed gezocht in onze flora (= plantenboek) op kleur. In
juni hadden we onze laatste bijeenkomsten. Het daguitstapje op
10 juni ging naar het Leudal. De laatste avond bijeenkomst
hielden we samen met je ouders. Over deze bijeenkomsten
schrijf ik in de Kijk Op van oktober.
Nu lekker genieten van een fijne vakantie. Blijf je verbazen
over wat je in de natuur ontdekt. Vertel het anderen. Veel succes!

Jan van
kevort
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Enc-

IVN HELDEN WORDT KROEGBAAS

Het IVN Helden heeft samen met Stichting Kinderboerderijen,
de Natuurkalender en de Kleine Aarde deelgenomen aan het
landelijke project: Klimaatverandering in uw achtertuin.
Doel:
Effecten van klimaatverandering op planten en dieren in onze
directe omgeving zichtbaar te maken. Zo veel mogelijk mensen
informeren en daarnaast ook zelf mee laten doen aan het waarnemen en registreren van de veranderingen.
Het project:
Een reizende tentoonstelling
Een grote klimaat-tentoonstelling bij Kleine Aarde in Boxtel
Nectarkroegen, bijenhotels en klimaatwandelingen
Klimaat-informatie-pakketten voor IVN afdelingen
Een actieweekend op 9 en 10 september.
In het kader van dit project zal er de komende weken ook in
Helden een Nectarkroeg waarvan het IVN Helden eigenaar
wordt geplaatst gaan worden.
Een kroeg gelegen op de Zandstraat in Koningslust (op het
perceel van Nelis Verhoeven) vlak aan de fietsroute die daar
loopt. Via een nog aan te brengen bewegwijzering zullen de
fietsers worden geattendeerd op de aanwezige Nectarkroeg.
Deze Nectarkroeg bestaat uit: een perceel van 3 bij 3 meter met
diverse wilde planten, een “kroegje” met afdak, weerstation,
brievenbus, zitmogelijkheid en een informatiebord.
Kortom een nieuwe natuureducatieve plek in Helden erbij.
Voor meer informatie hierover kunt u ook terecht op de site
van ons eigen IVN.
Tegen de tijd dat de plaatsing plaats gaat vinden zal ook de
media op de hoogte worden gesteld en zal er in de Gemeente
Helden meer aandacht aan dit project worden besteed.
Voor meer informatie hierover:
Peter Maessen
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AFSLUITING VOGELCURSUS 2006
Op 18 april werd de vogelherkenningscursus die de leden van
de Vogelwerkgroep organiseerden afgesloten.
32 Enthousiaste personen waren vanaf januari bezig met het
leren herkennen van vogels in het wild.
Herkennen van vogels op basis van vorm, geluid, biotoop,
grootte enz Geen gemakkelijke opgave maar wel te doen.
De cursus bestond uit 4 binnen- en 4 buitenlessen met als afsluiting 18 april de avond waarop de behaalde certificaten werden uitgereikt. De behandelde stof, gegeven door 4 enthousiaste vogelkenners, van de binnenles werd in de buitenles in de
praktijk gebracht. Tijdens de gezellige afsluitingsavond werden
de deelnemers d.m.v. een quiz, getoetst, om zo te kijken wat ze
van de cursus hadden opgestoken.
Langs deze weg wil ik allen die hebben meegeholpen aan deze
cursus bedanken voor hun inzet, en wil ik de cursisten veel
succes wensen bij het vogelspotten.
Foto’s van enkele cursusmomenten zijn te zien op de site
www.ivnhelden.nl
Peter Maessen
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EVEN TERUGBLIKKEN…………

Donderdag 20 april.
Beverexcursie in het Schuitwater in Broekhuizenvorst
Een mooie avond, geheimzinnig water, beverburchten, veel
vraatsporen en een sfeer van geheimzinnigheid, doch geen bevers. Jan Theeuwen, boswachter bij SBB, was onze gids van
vanavond. Hij begon zijn excursie echter al met te zeggen dat
hij niet kon garanderen dat we bevers te zien zouden krijgen.
We zagen van alles, doch geen bevers. Toch voelde je duidelijk
dat ze er waren. Verse vraatsporen en een grote burcht verrieden hun aanwezigheid. Desondanks een mooie wandeling op
een mooie avond. Grad Smets bezocht later op deze avond ook
het Schuitwater en had wel 2 bevers gezien. Vlak bij de grote
burcht. Mogelijk waren we te luidruchtig.
Er waren 18 deelnemers.
Donderdag 27 april
Jaarvergadering
Onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd door 20 leden bezocht .Jeanne van de Laar, Harrie Boumans, Jan van
Enckevort, Wim van de Laar en Mevr. Swenker werden gehuldigd en kregen de zilveren IVN embleem opgespeld. Wim van
de Laar en Mevr. Swenker waren door omstandigheden niet
aanwezig en krijgen hun insigne later. Dank aan onze vijf zilveren jubilarissen voor hun inzet voor onze vereniging.Zie
voor verslag elders in Kijk Op.
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Zondag 7 mei
Wandeling Zuid Limburg.

Deze wandeling in de omgeving van Eys in Zuid-Limburg begon met een stoomtreinreis van Schinveld naar station Wijlre.
In zwaar bepluuste 1ste klas wagons stoomden we door het
Zuid-Limburgse landschap. Vanuit Wijlre werd onder leiding
van Frans ….. een IVN-gids van onze zustervereniging IVN
Eys teruggewandeld naar Schinveld. Het werd een soort driekwart dagwandeling. Het blijft steeds weer verrassend door
Zuid-Limburg te wandelen. Een aantal jaren geleden hebben
we een deel van deze wandeling gelopen o.l.v. Harry Boumans,
doch toen vanuit een tegenovergestelde richting. Bijzonder hoe
anders dat je dan de wandeling beleefd. Een landschappelijk
geweldig mooie wandeling en floristisch zeer rijk aan een grote
9

variatie aan planten. We zagen orchideeën en o.a. de eenbes en
de gevlekte aronskelk. Frans, onze gids, is een echte kenner

van deze streek en wist ons te boeien met zijn plantenkennis en
de bijzonderheden van dit gebied.
Ook onze vogelaars kwamen niets te kort. Op een hoger gelegen weilandhelling met een prachtig uitzicht over Wijlre werd
gepauzeerd. In Eys misten we de trein terug wat voor ons nog 4
km lopen inhield. Doch wandelen door dit landschap verveeld
nooit. In Schinveld werd deze wandeling op het terras van de
stationsrestauratie besloten en werden menige “korenwolven”
om zeep geholpen. 32 deelnemers mochten we verwelkomen.
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Zondag 21 mei
Wandeling Krickembecker See.
Helaas is deze wandeling door een te klein aantal deelnemers
niet doorgegaan. ( 2 personen )
Waarschijnlijk door de zeer onzekere weersomstandigheden
was er zo weinig deelname.
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Zaterdag 10 juni
Dagwandeling in Berg en Dal in het Rijk van Nijmegen

Dit jaar voerde onze wandeling eens niet naar Zuid-Limburg of
naar de Ardennen of de Eifel maar naar het Rijk van Nijmegen.
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Het zoeken naar een mooie bestemming voor onze dagwandeling ging dit jaar een stuk moeilijker. We kwamen er niet goed
uit. We wilden dit jaar niet weer naar de Ardennen of de Eifel.
Jo Lormans deed ons echter een goede suggestie. Hij had met
zijn zoon Hans een tijd geleden de N 70 natuurwandeling in
Berg en Dal gelopen. Een wandeling van 17 km. Weliswaar
een pittige wandeling maar erg mooi volgens Jo.
We vonden Wim Maassen, zijn vrouw Nel en Huub …….. bereid deze wandeling voor te lopen en voor ons voor te bereiden.
Met bijna 40 deelnemers vertrokken we tegen 8.15 u. van uit
Panningen met de bus richting Nijmegen. We vertrokken pas
om 8.15 omdat………… dit keer eens niet de voorzitter maar
onze gids van vandaag, Wim en zijn vrouw dus, te laat waren.
De smoes die hij had voor zijn te laat komen zal ik hier maar
niet vertellen.
Tegen half tien kwamen we aan in Berg en Dal alwaar we op
het terras van HR De Heksendans, dat speciaal voor ons een
half uur eerder was opengegaan, de dag begonnen met een
heerlijk kop koffie.
Hierna begon de beproeving, althans zo leek het voor mij. Berg
af en weer berg op door wel een prachtig gebied. Ik begon net
te denken “dat houd ik geen 17 km vol” toen het pad wat vlakker werd en zelfs voor mij te doen was. Ik heb wel steeds mijn
rugzak in de gaten gehouden. Ook zonder steen was ie al zwaar
genoeg. De route was prachtig en erg afwisselend. We wandelden langs o.a. de dikste boom van Nederland. Een kastanje (
volgens mij ) met een omtrek van misschien wel 10 meter. Van
binnen helemaal hol en helaas hadden vandalen de boom laatst
in brand gestoken waardoor hij vanbinnen helemaal zwart geblakerd was. Hij heeft het echter overleefd want hij stond volop
in blad.
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Aan de voet van deze boom bevond zich een aan het verlanden
klein ven met hierin hoge paardestaartachtige planten. Dit riep
een beeld op hoe het landschap er voor de ijstijden moet hebben uitgezien. We troffen er echter geen dinosaurussen bij aan.
Jammer. De wandeling voerde ons over de rand van de steilrand en bood ons prachtige vergezichten op de Ooypolder. Met
name vanaf de Heksenberg heb je een prachtig uitzicht over de
14

omgeving. Het is wel een flinke klim hiernaar toe. We hebben
ons daarna beloond op het terras van het midden in het bos zeer
idyllisch gelegen pannekoekenrestaurant “De Heksenberg“.
Met zware benen (alcohol zakt naar de beneden) vervolgden
we daarna onze route om tegen half vijf weer bij het vertrekpunt, na alweer een flinke klim, op het terras van de “Heksendans“ moe maar voldaan neer te zakken en ons te laven.
Een prachtige dag en een geweldige wandeling. Een dankjewel
voor Jo Lormans als aangever en natuurlijk voor Wim, Nel en
Huub die vandaag voor ons als gids deze wandeling hadden
voorbereid en gegidst.
In de bus werden Wim en Nel nog even toegezongen omdat ze
eigenlijk deze dag hun veertigjarig huwelijksjubileum vierden.
Voor ons hebben ze dat feest maar een dag uitgesteld.

Math. Ghielen.

15

JAARVERSLAG IVN HELDEN 2005

Onze vereniging begon in 2005 aan haar 27 ste jaargang. Op de
jaarvergadering in april 2005 mochten we weer 6 leden feliciteren met hun zilveren jubileum bij onze vereniging.
Een groot deel van het jaar stond binnen het bestuur in het teken van de perikelen rondom ons gebouw. De hoofdmoot
vormde natuurlijk weer onze activiteiten om zoveel mogelijk
mensen te laten genieten en kennis te laten maken met de ons
omringende natuur.
Het aantal leden blijft redelijk constant met 115 leden en ongeveer 35 jeugdleden.
Het bestuur.
Het bestuur bestaat uit 4 personen. Mieke Verkoelen nam als
bestuurslid afscheid en Nelis Verhoeven trad tot het bestuur
toe. Het bestuur vergaderde 9 keer. Een vijfde (aspirant) bestuurslid kon nog niet gevonden worden.
Algemeen.
De samenwerking met de Gemeente Helden werd ook in 2005
voortgezet en leidde o.a. tot een convenant met de gemeente
dat natuurwaarden die in de gemeente door bouw-activiteiten
in de knel komen elders gecompenseerd gaan worden. Door
deze overeenkomst zal aan natuurgebied "Het Vlakbroek" in
Koningslust 7.5 ha landbouwgrond aan de natuur terug gegeven worden.
In het najaar werd de nieuwe website van onze vereniging door
Nelis Verhoeven opgestart en kwam zij in de lucht. De bedoeling is dat op het gesloten gedeelte van deze nieuwe site onze
leden wel toegang krijgen en er hiermee een communicatiemogelijk met onze leden bijkomt.
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In het laatste kwartaal werden eindelijk na bijna een jaar praten
de verbouwingswerkzaamheden aangepakt. In het eerste kwartaal van 2006 zullen deze hun afronding krijgen.
Werkgroepen
De Kijk Op werkgroep:
Jan, Sytske en Mieke zorgden samen met redacteuren uit de
hele vereniging weer voor een fijn "gekleurd" verenigingsblad.
Met dank aan de maatschap Verhoeven Smeets die voor het
drukwerk zorgde.
De jeugdwerkgroep:
Op een leuke manier kennis laten maken met natuur en milieu.
Ontdekken, ruiken, proeven en zien zijn de belangrijkste ingrediënten om onze ongeveer 35 jeugdleden natuur te laten beleven. Naast het vaste begeleidingsteam participeerden ook enkele ouders maandelijks mee bij de activiteiten.
De groene winkel:
Jo Lormans blijft maar onverdroten, samen met zijn vaste
ploeg van medewerkers, doorgaan met het promoten van onze
vereniging en het aan de man brengen van veel natuureducatief
materiaal. De Groene Winkel gaf weer op vele plaatsen acte de
presence en zorgde voor extra inkomsten voor onze vereniging.
De programmacommissie:
Onder leiding van Jan Jacobs werd in 2005 weer een gevarieerd jaarprogramma gepresenteerd. We merken dat de belangstelling voor deze vorm van natuureducatie groeiende is. Mogelijk ook door een verbeterde berichtgeving in de dag en
weekbladen.
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Tevens werd gestart zoveel mogelijk aan de deelnemers na
afloop een gebiedsbeschrijving te overhandigen. Getracht werd
de wandelingen een meer educatieve waarde te geven.
Landschapsonderhoudsgroep:
Ook in 2005 staken de leden van de landschapsonderhoudsgroep weer vele zaterdagochtenden de handen uit de mouwen.
Dit gebeurde vooral op het door ons beheerde weiland aan de
Kwistbeek, doch ook in het Muskunsven nabij Bovensbos. Samen met leden van het CDA en de VVD werd in het kader van
“een vrijwilliger voor vrijwilligersactie (MADD)” een poel
onderhanden genomen in het Kwistbeekdal. Een 4-tal leden
begonnen in het najaar aan een cursus natuurbeheer.
Vogelwerkgroep:
Naast de jaarlijks terugkerende activiteiten van de VWG waarin weidevogeltellingen, onderhoud en inventarisaties van uilenkasten enz. werd in 2005 een huiszwaluwenproject opgestart
in Koningslust. Door het plaatsen van plankjes tegen gevels
onder zwaluwnesten werd overlast verminderd.
Een groot deel van het jaar werd gebruikt om een Vogelcursus
voor te bereiden. Deze cursus ging in nov/dec. met ruim dertig
deelnemers van start.
Het IVN was verder ook in 2005 vertegenwoordigd in het Gemeentelijk Groenplatform, de HART-groep en de Contactgroep
Streekmuseum.
Er werden 14 publieksactiviteiten georganiseerd die door ongeveer 400 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.
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NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING OP
27 APRIL 2006

Afmeldingen: Mart Christiaans, Arno Timmermans, Wilma
Timmermans, Riet v.d. Heuvel, Peter Maessen, Jos van Hal,
Harrie Senden.
Aanwezig: 18 personen (zie presentielijst)
1.
Welkomstwoord door de voorzitter.
De voorzitter heet allen van harte welkom op deze 27e ledenvergadering. Een speciaal woord van welkom aan de aanwezige
jubilarissen en hun partners. Er volgt een korte uiteenzetting
over het 25 jarig lidmaatschap van alle aanwezige jubilarissen.
2.
Huldiging van onze zilveren jubilarissen.
Wim v.d. Laar is in Tsjechië. Mevrouw Swenken is niet aanwezig en heeft gemeld geen prijs te stellen op huldiging. Zij ziet
zich als slapend lid. Het jubileum speldje wordt naar haar opgestuurd. Jeanne van Enckevort wordt als eerste bedankt.
De 3 aanwezige jubilarissen worden door de voorzitter het zilveren jubileumspeldje opgespeld en een bos bloemen overhandigd.
Harrie Boumans wordt vermeld als initiator van diverse projecten zoals het jubileum, dagwandelingen en het zijn van een brede steunpilaar voor de vereniging.
Jan van Enckevort wordt geroemd om zijn begeleiding en het
opzetten van jeugdactiviteiten, voorman, trekker van de kar.
Jeanne wordt nogmaals bedankt voor haar werkzaamheden voor
de Kijk Op in de beginjaren. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het werk van de jubilarissen is en is geweest
voor onze afdeling.

3.

Opening van de algemene ledenvergadering.
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Door de voorzitter wordt gemeld dat de perikelen van de huisvestiging bijna zijn opgelost.
4.
Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 21-04-2005
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
5.
Vaststellen jaarverslag 2005
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
6.
Vaststellen verslag van de comissie van onderzoek.
Henk van Loon overhandigt het verslag, zoals dit is opgesteld
door Henk van Loon en Jan Jacobs aan de voorzitter waarna
deze het verslag voorleest. Henk van Loon meldt dat er wenselijkheid bestaat voor een eenduidig declaratieformulier.
7.
Vaststellen begroting 2006
Er komt een vraag over de post huisvestingskosten ad €
6000,00. De voorzitter antwoord dat dit achterstallige huur,
energiekosten + inrichtingskosten zoals vloerbedekking betreffen. Er volgt een uitleg over de manier van berekenen van huur
en kosten. Het verslag van de penningmeester wordt goedgekeurd.
8.
Verkiezing en benoeming van de commissie van onderzoek.
Henk van Loon is aftredend. Ger Derkx stelt zich beschikbaar.
9.
Vaststellen contributie 2006
Het bestuur stelt voor de hoogte van de contributie van 2007 te
handhaven op het huidig peil. De vergadering heeft geen bezwaar.

10.

Verkiezing bestuur.
20

De voorzitter is aftredend en herkiesbaar. De vergadering heeft
geen bezwaar.
11.
Verkiezing voorzitter.
3 jaar geleden is ad interim toegevoegd. Op dit moment is er
geen kandidaat. Het voorstel van de voorzitter is om Nelis Verhoeven het komende jaar in te leren en daarna de rollen te wisselen. De vergadering gaat hiermee akkoord. Ad interim is hiermee weggevallen.
12.
Contributie opbouw in de toekomst.
De liquiditeit is op dit moment goed. Echter, wanneer we uitgaan van de inkomsten uit contributies en subsidie van de gemeente minus de kosten wordt het saldo negatief. Zonder inkomsten uit de groene winkel is er geen positief saldo, met dank
aan Jo Lormans. Er komt een voorstel uit de vergadering om een
raamwerk te maken voor een lange termijn planning van de inkomsten en uitgaven. Hierop is nu nog weinig zicht. E.e.a. zal
later afgestemd worden. De normale exploitatie moet kunnen
vanuit contributies en subsidies.
13.
Plannen 2006/2007
- We blijven in het huidige gebouw omdat dit de meest ideale
oplossing is. We willen echter wel participeren in de ideeën van
het museum en zijn lid van de contactgroep.
- We proberen elke 2 jaar een cursus te organiseren.
- De Website moet blijvend worden vernieuwd en aangepast.
- De werkgroepen worden gestimuleerd een jaarplanning te maken m.b.t. middelen en activiteiten.
- Er moet actief gezocht worden naar vrijwilligers die activiteiten willen verrichten, dit is ook een taak voor het bestuur.
-De vogelcursus is zeer geslaagd te noemen.
Er hebben 4 leden aan een cursus landschapsbeheer deelgenomen.
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-Jan Jacobs meldt dat de belasting voor het uitvoeren van activiteiten binnen de werkgroepen niet te hoog moet worden. Uitgangspunt moet zijn dat deelname plezier op moet leveren.
-Wanneer er interesse bestaat onder de leden kan een zeis maaicursus gevolgd worden.
-In de toekomst dienen activiteiten meer educatief van aard te
zijn.
-De dagwandeling moet eerder worden gepland.
14.
Rondvraag
Ber: Hoe is de samenwerking met afdeling Maasbree en Baarlo?
Bevalt dit, brengt dit iets op, kost dit iets?
Math: Meestal sluiten zij zich bij ons aan, maar verder is er
sprake van samenwerking.
Toos: Wat betreft de evaluatie van het bermenproject; zijn er
mensen die hier aan mee willen werken?
Jan Jacobs: De dassenwerkgroep wil alleen inventariseren in
Helden en de resultaten bij de Gemeente neerleggen. Eventuele
samenwerking met andere groepen kan overwogen worden. Er
moet wel gezorgd worden dat van de informatie niet ongepast
gebruik wordt gemaakt.
15.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen.
Nelis Verhoeven
Notulist
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Het IVN Helden heeft een nieuwe 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. Leest u zelf,
een bezoekje aan onze nieuwe website is de moeite waard.
www.ivnhelden.nl
We mogen 8 nieuwe leden begroeten.
Van harte welkom bij het IVN Helden
Wilma Nijveld
uit Blerick
Frans van Aken
uit Blerick
Ton Dekkers
uit Helden
Jack Hunnekens
uit Grashoek
Johan ter Heide
uit Panningen
Berkers-Dortmans (2p) uit Koningslust
Ton Wijnhoven
uit Maasbree

Samenstelling en vormgeving:
Vormgeving omslag:
Vouwen en nieten:

S. Venstra
N. Verhoeven
M. Verkoelen
S. Venstra
J. v. Enckevort
Verhoeven-Smeets Groep

Drukwerk en sponsoring:

De volgende Kijk Op verschijnt 1 oktober 2006. Kopij hiervoor
kunt u op diskette en/of papier vóór 1 september inleveren bij
Sytske Venstra. E-mailen mag ook. Svenstra@hetnet.nl
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Activiteiten
Okt-nov-dec 2006

Datum
Zo 1 okt

Do 26 okt

Za 28 okt

Do 23 nov

Do 7 dec

Zo 24 dec

Activiteit
Paddenstoelenwandeling
Gids: Gerard Dings
Vertrek 9.00 uur vanaf het IVN gebouw Helden
Coördinator: Jan Jacobs. Tel. 077-3077792
Lezing vogeltrek
Door:Gerard Compiet
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw Helden
Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939
Nacht van de Nacht
Wandeling met activiteiten
Zie voor nadere gegevens de aankondiging in de
regionale kranten.
Coördinator: Peter Maessen Tel. 077-4653761
Dialezing bevers
Door: Vilmar Dijkstra
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw Helden
Coördinator: Jan Jacobs. Tel. 077-3077792
Lezing “De Allier”
Door: Toon van der Eijnde
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw Helden
Coördinator: Jan Jacobs. Tel. 077-3077792
Winterwandeling
Organisatie IVN Baarlo
Vertrek 13.30 vanaf het IVN gebouw Helden
Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939

Blz.

3

4

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.
Parkeerplaatsen ruim aanwezig.
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VOORWOORD

Een voorwoord voor een 25 jarige.
Dit is de eerste Kijk Op van de 25 ste jaargang. Toch even iets
om bij stil te staan.
25 Jaar verenigingsnieuws, vaak aangevuld met achtergrondinformatie van aankomende activiteiten.
25 Jaar verslagen van jaarvergaderingen en het financieel lief
en leed van onze vereniging.
25 Jaar verslagen van activiteiten en gebeurtenissen. Vaak in
warme woorden, invoelbaar, meelevend geschreven door onze
leden en ook niet leden.
25 Jaar inzet van velen om onze Kijk Op vorm en inhoud te
geven. Mogen we op U rekenen?
25 Jaar een dank U wel voor al degenen die meewerkten en de
Kijk Op maakten tot een boekje dat de moeite waard is om te
be-Kijk-en en te lezen.
Veel leesplezier.
De redactie
Jan van Enckevort

Kijk Op, oktober 2006
Jaargang 25 nummer 1
2

NACHT VAN DE NACHT 2006

Op 28 oktober 2006 vindt voor de tweede
maal de Nacht van de Nacht plaats. Stichting
Natuur en Milieu en de provinciale milieufederatie’s zijn initiatiefnemers van de nachtactiviteiten, die vorig jaar zo’n 10000 deelnemers trokken.
Tijdens de Nacht van de Nacht zijn in alle provincie’s tientallen activiteiten die de duisternis in het zonnetje zetten.
Met deze Nacht van de Nacht vragen de initiatiefnemers aandacht voor de schoonheid van de duisternis en de bedreiging
ervan door de toenemende verlichting in Nederland, een van de
meest verlichte landen ter wereld. Teveel licht is hinderlijk
voor mensen en verstoort het dag- en nachtritme van dieren.
Ook het IVN Helden doet dit jaar weer mee met deze activiteit.
Vorig jaar lekker in het donker gewandeld in de Meeren lettend
op de stilte en de duisternis.
Alhoewel de locatie nog niet bekend is zullen we weer gaan
wandelen met tijdens deze tocht enkele speciale avond/nacht
bezigheden. Let de komende periode op de aankondigingen in
de regionale pers.
Voor meer informatie kunt u terecht bij ondergetekende.
Voordat we aan de wandeling beginnen krijgen alle deelnemers
een gratis “laat het donker pakket” uitgereikt.
Dit pakket bevat een sterrenhemelkaart, een sterrenmetingskaart, een nachtdierenzoekkaart, een nachtvlinderkaart, een
nachtbril en voor de jeugd een nachtmasker kleurkaart.

Peter Maessen
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DIAVOORSTELLING "DE ALLIER"
Op 7 december 2006 aanvang 20.00 uur

Korte omschrijving diavoorstelling:
De Maas zal in de toekomst mogelijk weer een natuurlijker
uiterlijk gaan krijgen, maar hoe ziet dat er dan uit?
In midden Frankrijk is een goede referentie te zien aan de rivier
de Allier, een zijrivier van de Loire.
Daar stroomt een nog natuurlijke rivier door een, soms 500m,
brede bedding met zand- en grindbanken, eilandjes en nevengeulen. Kortom een zeer dynamisch landschap.
De dia’s gaan over dit landschap en proberen de kijker een
voorstelling te geven van wat er in Limburg mogelijk kan worden na herinrichting van de Maas.

Toon van den Eijnde.
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FLORAGROEP IVN HELDEN

Geschiedenis
In het verleden zijn er plantenwerkgroepen geweest, maar die
bleven steeds maar enkele seizoenen in stand.
Tijdens de afgelopen jaarvergadering stelde ik de vraag of er
mensen mij willen helpen met de monitoring van het wegbermenproject, die in 2003 is opgestart.
Om een ander maaibeleid bij de gemeente te verwezenlijken
zou het project wegbermen gemonitord moeten worden.
Verschillende leden van het IVN hebben veel energie in het
project gestoken en er zijn beloftes gedaan bij de gemeente
Helden. Daarop kwam de opmerking van een ander lid Peter
Maessen dat hij verwachtte dat het IVN Helden ook een plantenwerkgroep zou hebben.
Oprichting
Peter Maesen (Grashoek), Peter Wijnhoven, Sytske Venstra en
ik spraken af dat we zouden proberen een floragroep te formeren. Voorwaarde is dat de groep een doel moet hebben. Dat
doel kan educatie zijn, en inventariseren. In ieder geval moeten
we in de toekomst nut hebben van het werk van de floragroep.
Zo gezegd zo gedaan.
Een e-mail werd gestuurd naar alle leden van de eerdere plantenwerkgroepen en naar de deelnemers van het wegbermenproject. In de e-mail werden de mensen uitgenodigd voor een bijeenkomst bij De Horsten (Egchel). De eerste berm die geïnventariseerd zou worden.
Thijs Maessen leerde ons hoe we inventarisatiegegevens snel
konden vastleggen. Het verslag is dus telkens snel gemaakt.
De uitkomsten van het onderzoek worden gelijk naar alle deelnemers en geïnteresseerden verzonden. Niet alleen werden de
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planten genoteerd maar ook de vogels, vlinders, insecten en
andere beestjes voor zover we de namen wisten.
Tijdens iedere bijeenkomst wordt voor het einde telkens een
nieuwe afspraak gemaakt. Deze methode werkt goed.
Inmiddels zijn er 10 actieve deelnemers die telkens in wisselende samenstelling terreinen inventariseren.
Wil je meedoen? Meld je dan bij het secretariaat van het IVN
Helden. Daar wordt je doorverwezen naar mij.

Foto: Nederlandse eucologische flora, deel 4

Wei met paardenbloemen begin april
6

Resultaat
Resultaat van dit seizoen is 6 keer monitoren van de wegbermen uit het wegbermen project. Uit de gegevens blijkt dat de
gewijzigde maaiwerkwijze voor dit experiment goede resultaten laat zien. De plantensoorten zijn enorm uitgebreid.
Het project kan worden overgedragen aan mensen die meer op
de hoogte zijn van de fauna, om een volledig beeld te krijgen
van het experiment.
Verder hebben we op verzoek van de Landschapswerkers in de
Kwistbeek de Kwistbeek geïnventariseerd.
Daar vonden we ook een geweldige hoeveelheid plantensoorten. Opmerkelijk was de vondst van de Ratelaar.
Hoe nu verder?
Met de herfst en winter voor de deur is het lastiger om buiten
verder te werken. Tijdens de laatste bijeenkomst werd afgesproken dat de winter voor educatieve doeleinden wordt gebruikt. We komen dan bijeen om elkaar bij te scholen in het
determineren. Met name grassen en mossen zijn nog redelijk
onbekend bij de meeste leden.
In de winter worden ook afspraken gemaakt over de projecten
van het volgende plantenseizoen.
Conclusie
Er hoeven niet veel deelnemers gelijktijdig aanwezig te zijn om
goed te kunnen werken.
Met gerichte doelen, goede afspraken en duidelijke verslaglegging komt de Floragroep al een heel eind.
De Floragroep kan andere werkgroepen binnen de vereniging
ondersteunen.
Namens de Floragroep van het IVN Helden
Toos Wilms
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Foto: Nederlandse eucologische flora, deel 4

Dezelfde wei met paardenbloemen twee weken later

8

PREUVELEUT 2006
Voor de 2e keer werd in Helden de Preuveleut (met ruim 840
deelnemers) georganiseerd. Een enorm succes en een pluim
voor de organisatie.
Ook het IVN werd dit jaar uitgenodigd zich ergens op de route
te presenteren. Een leuke vorm van PR die door enkele leden
werd aangegrepen.
De schuilhut op Bovensbos werd omgebouwd tot IVN paviljoen waar ook de Groene Winkel, zij het in beperkte vorm,
aanwezig was. Deze plek was de 3e rustplaats in de totale route
waar de deelnemers/sters gebruik konden maken van het geen
hun door de organisatie werd aangeboden. Mede daardoor trok
de IVN stand veel aandacht en kwamen er leuke reactie’s.
De foto’s gemaakt door de organisatie staan inmiddels vermeld
op de IVN Site.
Enkele weken eerder was het IVN ook present bij de opening
van het nieuwe clubgebouw van visclub de Ruisvoorn in Helden. Iets minder interesse maar ook zeker de moeite waard.
Peter Maessen
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NESTKASTENPROJECT VOGELWERKGROEP

In samenwerking met Vivara uit Venray
zijn de leden van de Vogelwerkgroep een
project begonnen dat bestaat uit het testen
van nieuwe types nestkasten. Vivara Venray is een bedrijf dat in samenwerking
met o.a. de Vogelbescherming Nederland
de markt voorziet van allerlei ondersteunende (vogel)beschermings- en educatiematerialen. Dit kunnen zijn: allerlei
typen nestkasten (zwaluw, mezen, winterkoning, boomklever, torenvalk), spreeuwenpotten, vetbollen,
cd’s met vogelherkenningsgeluiden maar ook bv egelkasten.
De geïmpregneerde nestkasten worden gefabriceerd in Litouwen. Vivara heeft Vogelwerkgroepen in Nederland benaderd
de nieuwe typen nestkasten te testen. De Vogelwerkgroep van
IVN Helden heeft medewerking toegezegd. Momenteel hebben
we zo’n 40 kasten in ons bezit.
De bedoeling is deze nestkasten her en der te verspreiden om
zo te testen hoe de vogels hierop reageren.
Voorwaarde is wel dat de bezitters zeker 2 seizoenen lang de
resultaten aan de leden van de Vogelwerkgroep door moeten
geven. Hiervoor zijn resultaatformulieren in de maak De verzamelde gegevens worden dan collectief doorgespeeld naar de
fa Vivara. De nestkasten blijven daarna eigendom van het IVN
maar kunnen blijven hangen bij de deelnemers. Zijn er mensen
binnen de vereniging die mee willen doen aan dit project dan
kunnen deze zich melden bij ondergetekende.

Peter Maessen
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VOOR DE JEUGD

Voor de meeste jeugdleden is de Kijk Op nieuw. De kinderen
die al een jaar lid waren kennen dit boekje. Je krijgt het 4 keer.
Je mag zelf ook een tekening maken. Ook mag je iets schrijven
voor dit boekje. Iets wat je zelf hebt meegemaakt in de natuur.
Of iets wat je zelf hebt ontdekt.
Fijn dat je (weer) een jaar lang lid bent geworden van ons
jeugd IVN. Ongeveer 30 jongens en meisjes doen dit jaar mee.
We gaan weer van alles doen. Enkele keren binnen, meestal
naar buiten. Als je een keer niet kunt komen, bel dan even! We
maken er samen weer een fijn IVN jaar van.
Veel plezier
Jan van Enckevort

Wat is dit voor
rare vogel?
Heeft deze
echt 10 poten?
Lees verder op
bladzijde 17
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EVEN TERUGBLIKKEN……..
Zondag 25 juni
Wandeling grensgebied “Stramproyer broek “.
Zondagmorgen, vroeg uit de veren, zonneschijn en een snel
bakje koffie. Vandaag gaan we wandelen in het grensoverschrijdend natuurgebied “Stramproyer broek”.
Onze Belgische gids ontving ons bij het pal op de grens gelegen recreatiepark “t Vosseven”. Hij vertelde ons dat dit hier en
daar nog jonge natuurgebied in goede samenwerking beheerd
wordt door Natuurmonumenten op Nederlands gebied en door
Het Belgisch Limburgs Landschap en natuurvereniging De
Wielewaal op Belgisch grondgebied.
Onze gids was lid van De Wielewaal, een natuurvereniging die
met professionals en veel vrijwilligers natuurgebieden beheert
in België. De wandeling voerde ons eerst door een kleinschalig
coulissen landschap met gedeeltelijk agrarisch en gedeeltelijk natuurbeheer. Ons gezelschap werd
wel helaas bijna gedurende onze
hele wandeling gadegeslagen door
hele zwermen processierupsen.
Alleen Wim Maassen schijnt er
later last van gehad te hebben. Hoe
kan het ook anders. In een weiland
stond een ree. Een bijzondere ontmoeting toch weer. De wandeling voerde langs de A-beek. De
A-beek is een laaglandbeek die ingesloten ligt in het landschap.
Dit gebied behoort tot de grootste libellenregio’s van Vlaanderen. We zagen o.a de bruidscheenjuffer. Ook werd het zandoogje gezien. In het natuurgebied De Luisen zagen we o.a glidkruid en vanuit de Vogelkijkhut observeerden we o.a de nijl12

gans, brandgans en de grauwe gans. Op meerdere plekken zagen we de ijsvogelvlinder, een echt bijzondere waarneming.
Langs de verdere loop van de A-beek zagen we beversporen en
een duidelijke beverwissel. Langs dit gedeelte van de beek zagen we de koningsvaren, breedbladige wespenorchis, speerdistel, kale jonker. Verder ook de koevlinder, de phegeavlinder,
de kuifmees en de zwarte roodstaart. Ook werden we voor de
tweede keer deze morgen weer verrast door een grazend ree.
Kortom een zeer zeer mooie wandeling in een prachtig gebied.
Een aanrader om nog eens over te doen.
En het is altijd gezellig als er zich op het einde van de wandeling een cafe-restaurant bevindt……

Helaas heb ik door omstandigheden de beide andere wandelingen in deze periode niet kunnen meemaken en zodoende hiervan van mij geen verslag.
Math. Ghielen.

DANK JE WEL
Op 18 augustus j.l. is mijn vader op bijna 88-jarige leeftijd rustig van ons heen gegaan. Op woensdag 23 augustus hebben we
in de kerk van Panningen afscheid van hem genomen.
Graag wil ik iedereen van harte bedanken voor jullie belangstelling, medeleven, kaarten en aanwezigheid bij de afscheidsviering van mijn vader. Zij zijn een grote steun om ons verdriet
bij dit afscheid een plaats te geven.
Math. Ghielen en familie.
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Het bestuur is met de gemeente Helden in onderhandeling om
verloren gaande natuur bij grootschalige bouwprojecten zoals
Egchel Noord, Ringovenpark, Bedrijventerrein Kennedylaan,
Bouwplan Irenestr./Stox, Industrieterrein Panningen te compenseren in nieuwe natuur in het Vlakbroek te Koningslust.
Momenteel ligt het voorstel om deze verloren gegane natuur te
compenseren met ruim 8 ha nieuw natuurgebied. Reeds 1.7 ha
is dit jaar al omgevormd tot natuurgebied. De overige ha’s zullen eerst pachtvrij gemaakt moeten worden.
De onderhandelingen verlopen positief.
Math. Ghielen

BESTE LEDEN,

Zoals jullie vorig jaar hebben kunnen lezen heb ik destijds als
afgevaardigde van het IVN Helden bezwaar ingediend tegen de
aanpassing van art. 19, dat de bouw van een windmolenpark op
de grens van de gemeente Roggel en Helden, mogelijk moet
gaan maken.
Allereerst wil ik nogmaals duidelijk stellen dat het IVN Helden
niet tegen het opwekken van duurzame stroom is. Wel ben ik,
en ik hoop U ook, van mening dat men bij het aanleggen van
zo’n (ingrijpend) windmolenpark zeer kritisch moet zijn bij het
kiezen van de locatie. Het gebied aan de Roggelse zijde van het
afwateringskanaal is een belangrijke ecologische verbindingszone tussen de Peel en het Maas Swalm Nette gebied.
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Een zeer belangrijk gebied voor de aanwezige fauna zoals dassen, patrijzen en de vele overvliegende trekvogels in het najaar.
Ook een van de weinige “grote”open groengebieden die de
gemeente Helden nog kent een gebied dat we samen best in ere
moeten houden.
Het plaatsen van 5 windmolens (1 is inmiddels vervallen) van
140 meter !!!! hoog (ca 2 1/2 keer de hoogte van de kerk van
Panningen) zal het landschap visueel behoorlijk veranderen. In
het Heldens Nieuws nummer 37 hebt u kunnen lezen en zien
hoe het uitzicht vanuit Egchel richting Roggel er uit zou komen
te zien als hier 5 windmolens geplaatst zouden gaan worden.
Natuurlijk is deze stelling subjectief, de een stoort het en vindt
het landschapsvervuiling, de ander heeft hierover een andere
mening of interesseert het verder niet.
Verder denk ik wel dat mensen die wonen in de omgeving van
het afwateringskanaal niet de dupe mogen worden van de over15

last die deze windmolens met zich mee brengen. Denk aan lawaai, slagschaduw enz. Onafhankelijke personen (met name in
Duitsland) die ik heb gesproken over de ervaring van de gevolgen van de aanleg van een windmolenpark in hun omgeving
omschreven hun ervaring als: Het lijkt alsof er een autosnelweg
in je achtertuin wordt aangelegd, een doorlopend gezoef en dit
dag en nacht. Natuurlijk wen je hier aan maar het blijft storend,
zeker voor de mensen die binnen het bereik van deze molens
liggen. Overlast die wordt veroorzaakt door een aangrenzende
gemeente die bewust voor deze locatie kiest om de overlast
voor de inwoners van Roggel en Neer weg te nemen.
Ook de gemeente Helden heeft zich destijds gelukkig negatief
uitgesproken over de aanleg van een windmolenpark in Egchel
en Roggel. Helaas is het, in dit bericht, niet mogelijk ook nog
eens de technische aspecten als rendement, slagschaduw en
gevolgen voor de natuur te omschrijven. Voor diegene die hier
meer over wil weten mag mij hier gerust over benaderen.
Wat betreft de aanleg van het windmolenpark in Neer – Roggel
nog het volgende: Na een periode van rust zijn er door de initiatiefnemers wijzigingen aangebracht in de eerdere aanvraag.
Voor diegene die hierin geïnteresseerd zijn, deze liggen ter
inzage bij de gemeente Roggel. Dat wil zeggen dat de 2e ronde
weer is begonnen. Ik zal het eerdere bezwaar dat ik heb ingediend aan vullen met enkele citaten uit de flora en faunawet die
met name het beschermen van de leefbiotopen van en het beschermen van beschermde diersoorten als das en patrijs inhouden. Ik heb en houdt tevens contact met diverse omwonenden
die van hun zijde bezwaar indienen tegen de aanleg van dit
windmolenpark. Ik hoop dat jullie het hier mee eens zijn, zoniet dan hoor ik het graag van jullie.
Een eventuele bijeenkomst zoals we dat vorig jaar met de inwoners van Egchel hebben gedaan kan ook
Alvast bedankt voor jullie vertrouwen.
16

Peter Maessen

Foto; Wim Maassen

Op deze foto staat de afbeelding van een Eikhaas. Dit is een
soort paddestoel. Deze foto is genomen langs de Maasbreseweg ter hoogte van het tankstation Vissers in Panningen.
De vreemde vogel op bladzijde 11 is een kluut met vier jongen.
Veel kluten broeden in kolonies op de kwelder maar verdedigen op de rand van de kwelder naar wad een voedselterritorium
voor hun jongen. Die moeten daar zelf naar voedsel zoeken. Af
en toe onderbreken ze het voedselzoeken om op te warmen
onder de vleugels van een van de ouders. Alle vier de jongen
hebben de eerste dagen overleefd en passen hier ternauwernood
nog onder de oudervogel.
Uit: Ecologische atlas van de Nederlandse wadvogels, blz 267
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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. Leest u zelf op
www.ivnhelden.nl , een bezoekje aan onze (vernieuwde) website is de moeite waard.

Nieuw lid
Mia Schrijen uit Egchel

Samenstelling en vormgeving: S. Venstra
Vormgeving omslag: N. Verhoeven
Vouwen en nieten: M. Verkoelen
S. Venstra
J. v. Enckevort
Drukwerk en sponsoring: Verhoeven-Smeets Groep

De volgende Kijk Op verschijnt 1 januari 2007. Kopij hiervoor
kunt u op diskette en/of papier vóór 1 december inleveren bij
Sytske Venstra. E-mailen mag ook. Svenstra@hetnet.nl
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