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Het IVN (vereniging voor natuur- en milieueducatie) is een landelijke
vereniging die in 1960 is opgericht, met als doel het bevorderen van het natuuren milieubesef, door middel van lezingen, excursies, wandelingen en
natuuronderhoud.
Het IVN bestaat uit een aantal plaatselijke afdelingen, die op hun eigen manier
deze doelstelling nastreven. IVN Helden is in 1978 opgericht.
Wilt u graag lid worden van het IVN Helden dan kunt u zich voor meer
informatie en aanmelding wenden tot de ledenadministratie:
Sytske Venstra. Hoekerstraat 9B, 5987 AN Egchel. Tel.077-3060791.
Of via een van de andere bestuursleden.
Abonnementen kunnen elk moment ingaan en worden automatisch verlengd.
Bij aanmeldingen na 1 september van het lopende jaar worden de contributie
en het abonnementsgeld gehalveerd.
Opzegging schriftelijk, tenminste twee maanden voor het einde van het jaar
bij de ledenadministratie.
Het lidmaatschap IVN lid:
Huisgenoot lid:
Een abonnement op de Natuurgids

€ 22,50 per jaar.
€ 14,00 per jaar
€ 13,50 per jaar.

ADRESSEN BESTUUR EN WERKGROEPEN
Voorzitter:
Math Ghielen, Schoutenring 14, 5981 DS Panningen
Tel: 077-307 49 39
Secretaris, Vogelwerkgroep en PR:
Peter Maessen, Dorpstraat 89, 5993 AM Maasbree
Tel: 077-465 37 61 p.maessen@ivnhelden.nl
Penningmeester, Redactie Kijk Op en Ledenadministratie:
Sytske Venstra, Hoekerstraat 9 B, 5987 AN Egchel
Tel: 077-306 07 91
Bestuurslid:
Wim Maassen, Koetsiersweg 8, 5988 CN Helden
Tel. 077-466 17 70
Bestuurslid:
Jan Stevens, St. Lambertusstraat 17, 5988 EE Helden
Tel. 077-3076232

Het mee doen aan onze wandelingen, excursies, dia- of thema avonden is voor
iedereen gratis. Wilt u toch iets geven dan kan dat op
Banknummer: 14.19.26.961 van IVN Helden. O.v.v. gift.

Jeugdwerkgroep:
Angelique Leunissen, Dr. Cuijpersstraat 19, TX Panningen
Tel: 0654712114

“Kijk Op” is een uitgave van het IVN Helden. Dit blad verschijnt 4 keer per
jaar in een oplage van 175 exemplaren. Kopij kunt u inleveren op diskette/Email of op papier bij de redactie van de Kijk Op. Svenstra@hetnet.nl

Groene Winkel:
Jo Lormans, Markt 109, 5981 AP Panningen
Tel: 077-307 22 85

Data “Kijk Op”

Activiteitenwerkgroep:
Jan Jacobs. W. Crijnsstraat 7. 5988 KL Helden
Tel: 077-307 77 92

Aanleveren kopij:
Voor 7 december
Voor 7 maart
Voor 7 juni
Voor 7 september

Verschijningsdata:
begin januari
begin april
begin juli
begin oktober

Website IVN Helden: http://www.ivnhelden.nl
Leden kunnen een account aanvragen voor het besloten gedeelte.

Landschapsonderhoud werkgroep:
Henk van Loon. Past.Knippenbergstraat 14, 5988 CV Helden.
Tel: 077-3076874
Florawerkgroep:
Toos Wilms. Zeelen 38, 5981 PN Panningen.
Tel: 077-3075111

VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE

IVN HELDEN

Het IVN gebouw. Kloosterstraat 12 te Helden
Route: Bij de rotonde bij hotel Antiek richting Kessel.
Na ong. 200 meter bij de bocht links af, schuin de Kloosterstraat in.
Het tweede gebouw aan de rechter kant is het IVN gebouw.
De ingang bevindt zich aan de rechter zijkant.
Parkeerplaatsen aanwezig.
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Activiteiten
Jan-feb-maart 2010
Datum

Activiteit

Do 7 jan

Nieuwjaarstreffen
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw
Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939
Vogelobservatietocht over de Maas
Vertrek 8.00 uur vanaf het IVN gebouw of 9.00
uur haven Wanssum
Coördinator: Peter Maessen Tel. 077-4653761
Landschap, vogels en kikkers uit Ecuador
Door Sebastian Leonardo Moya Ludena
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw
Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939
Dialezing Schotland en vogeleiland Handa
Door Henk van Dijk
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw
Coördinator: Jan Jacobs Tel. 077-3077792
Film Earth. Portret van onze planeet
Inleider: Math Ghielen
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw
Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939
Dialezing. Leven op de Stippelberg
Door Riek v.d. Bosch en Jan Kersten
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw
Coördinator: Wim Maassen Tel. 077-4661770
Jaarprogramma 2010 IVN Helden

Zo 24 jan

Do 11 feb

Do 25 feb

Do 11 mrt

Do 25 mrt
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Blz.
4

6

7

8

9

10-11-12

VOORWOORD

Beste lezeressen en lezers.
Zo op de drempel van al weer een nieuw jaar… Mijmeringen.
Terugblikken, vooruitkijken…
Een nieuw verenigingsjaar voor de boeg.
Allen een goed jaar gewenst!
Een jaar waarin we onze liefde en respect voor de ons omringende natuur
weer uitdragen.
Ieder op haar of zijn eigen manier,
Een succesvol jaar!

De redactie
Jan van Enckevort

Kijk Op, januari 2010
Jaargang 28, nummer 2
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NIEUWJAARSTREFFEN

Donderdag 7 januari 2010
Als jullie deze nieuwe Kijk Op ontvangen zal het bijna 2010 zijn of is het
misschien al 2010. Een nieuw jaar en in vele opzichten een nieuw begin.
Immers de meesten van ons wonen in een keer niet meer in Helden maar
zomaar in Peel en Maas. Een raar gevoel. Gelukkig kunnen wij Helden
gewoon blijven gebruiken als wij het hebben over ons IVN:
Gewoon IVN Helden
Aan het begin van het nieuwe jaar is het bij ons al jarenlang een goede
traditie om in een gezellige sfeer bij elkaar te komen en onder het genot
van een hapje, een drankje, een muziekje en vele IVN-ers het nieuwe jaar
in te luiden en elkaar natuurlijk alle goeds toe te wensen.
Graag nodigen wij jullie dan ook uit om op donderdag 7 januari 2010 deze
traditie voort te zetten en samen op het nieuwe jaar te toasten. We beginnen om 20.00uur.

Namens het bestuur,
Math. Ghielen, voorzitter
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LEDENADMINISTRATIE EN CONTRIBUTIE 2010

We zijn weer begonnen aan een nieuw
verenigingsjaar en is het dus tijd om de
contributie te innen. Deze is dit jaar hetzelfde als 2009. Ook de Natuurgids is
even duur:
gewoon lid € 22,50
huisgenoot € 14,00
Natuurgids € 13,50.
Deze bedragen zullen in de eerste week
van het nieuwe jaar van uw rekening
worden geïncasseerd. Daar hoeft u niets voor te doen, het gaat allemaal
automatisch.
De leden die het IVN niet hebben gemachtigd, krijgen een brief (per
post/Jo of E-mail) waarin staat hoeveel ze zelf mogen overmaken op de
bankrekening van het IVN Helden.
Ik hoop dat u hiermee voldoende bent ingelicht. Heeft u nog vragen, of
wilt u iets veranderen zoals wel of niet de Natuurgids erbij, neem dan
contact met mij op.
Welkom bij het IVN als nieuw lid de heer R van ’t Padje uit Panningen.
In 2009 hebben 7 leden opgezegd en zijn er 3 nieuwe bij gekomen.
We beginnen 2010 met 105 leden en 20 huisgenoten, van wie 55 de Natuurgids ontvangen.

Sytske Venstra

Deze Kijk Op kwam mede tot stand door een donatie van de Rabobank
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VOGELOBSERVATIETOCHT OVER DE MAAS
24 januari 2010

Niet meer weg te denken als vaste activiteit van de Vogelwerkgroep is de
jaarlijkse vogelobservatietocht over de Maas. Ook voor komend jaar staat
de datum alweer vast en wel op 24 januari 2010.
Alhoewel de exacte gegevens nog niet bekend zijn zal het weer een tocht
van ca 3 uren (9.00-12.00 u) worden, 3 uren genieten van alles wat er te
zien en te beleven valt.
Ook deze keer weer organiseren we deze activiteit samen met het IVN
Bakel/Milheeze. Dat wil zeggen dat er zo'n 50 personen mee kunnen.
Omdat we vorig jaar toch weer enkele mensen teleur hebben moeten stellen willen wij nu ieder vast de mogelijkheid geven zich op te geven. Uiteraard hebben IVN-leden, die middels deze Kijk Op het eerst geïnformeerd worden een voorsprong.
Straks zal deze activiteit ook weer via de media bekend worden gemaakt.
Liefhebbers kunnen zich nu al verzekeren van deelname door 6.00 euro
(voor niet leden 7.00 euro) over te maken (ook het inschepen kan dan
sneller verlopen) op rekening no 12-07-21-414 (t.n.v. P.Maessen, Maasbree) o.v.m. boottocht.
Evenals andere jaren vertrekken we vanaf de jachthaven (achter de C1000) in Wanssum.
Ook komen we hier natuurlijk weer terug.
Voor meer informatie en/of opgave kunt u terecht bij Peter Maessen

6

DIALEZING OVER HET PRACHTIGE ECUADOR.

Donderdag 11 februari
Inleider: Sebastian Leonardo Moya Ludena
Aanvang: 20.00 uur
Een dialezing met accent op landschap, vogels uit Zuid-Amerika en de
boomkikker.
De inleider van vanavond is een echte Ecuadoriaan, is nog aan het inburgeren en spreekt nog amper Nederlands. Hij kan zich echter wel verstaanbaar maken in het Duits en af en toe een woordje Engels. Wat is dan zijn
verbintenis met Helden, nou gewoon.... De liefde.
Hij heeft zijn lief gevonden in Helden en nog wel met een Heldense.
Sebastian is een verwoede amateur-fotograaf en heeft een aantal van zijn
natuurfoto's meegenomen naar Nederland. Het accent zal liggen op prachtige opnames van vogels uit zijn geboorteland en op kikkers. In het bijzonder de boomkikker. Middels een beamerpresentatie zal hij ons laten
genieten van de natuur van Ecuador.

De vooral in Ecuador wonende Quechua’s vormen de grootste
Indiaanse taalgroep in Zuid-Amerika.
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DIALEZING SCHOTLAND DOOR HENK VAN DIJK
Donderdag 25 februari 2010
Weer eens schitterende dia’s gemaakt door Henk van Dijk, ditmaal over
Schotland.Inverpolly and Knockancliff National Nature Reserve inclusief
vogeleiland Handa. Het 108,5 km² grote Inverpolly and Knockancliff
nationaal natuurreservaat is aan de Schotse westkust gelegen en sinds
1961 nationaal park. Het klimaat wordt sterk beïnvloed door de oceaan
met zijn sterke westenwinden. Het biotoop bestaat uit veengebied, talrijke
meren en berkenbossen. Het grootste en diepste meer is Loch Sionascaig.
Geologisch is het een belangrijk gebied door de vele rotswanden en de
bergen, die van 800 miljoen jaar oude Torridon-zandsteen zijn, met als
hoogste top de Cul Mor van 849 m.
Planten: diverse heidesoorten en andere veenvegetatie.
Dieren: edelhert, boommarter, libellen, roofvogels, visotter, zeehonden,
zeevogels, eenden.
Vogeleiland Handa. Een van de belangrijkste broedplaatsen in Schotland
met meer dan 77.000 broedparen van verschillende zeevogels, inclusief de
grappige papegaaiduiker. Het
eiland is voor een groot deel
hoogveengebied en het hoogste
punt is een rotsnaald in zee genaamd Great Stack.
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EARTH, een adembenemend portret van onze planeet.
Donderdag 11 maart
Inleider: Math. Ghielen
Aanvang 20.00 uur
Enige jaren geleden hebben we u de film Traveling Birds laten zien. Deze
film was zo indrukwekkend dat we deze zelfs nog eens extra opgenomen
hebben in ons jaarprogramma.
Deze avond willen we jullie laten kennismaken met de film Earth.
Earth is het meest unieke en adembenemende portret van onze planeet.
Gefilmd door de veelgeprezen documentairemakers Alastair Fothergill en
Mark Linfield. Ook de makers van de zeer imponerende film Deep Blue,
die het fascinerende oceaanleven in beeld bracht.
De beide filmmakers van Earth zijn er in geslaagd een documentaire af te
leveren die de immense schoonheid en diversiteit van onze aarde laat zien
Het is een onvergetelijke reis langs veranderen seizoenen en het dagelijkse
gevecht om te overleven op wat
over is van onze prachtige planeet. Van nog nooit in beeld
gebrachte overdonderende landschappen tot het kleinste detail in
het leven van de meest geliefde,
wildste en meest bijzondere wezens in onze wereld.
Een film met opnames waar je
letterlijk stil van wordt.
Oogstrelend natuurgeweld.
De film duurt 95 minuten.

Foto P. Maessen
Sluis Neers kanaal
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JAARPROGRAMMA 2010
Ivn Helden deel 1
Datum
Do 7 jan

Zo 24 jan

Do 11 feb

Do 25 feb

Do 11 mrt

Do 25 mrt

Zo 11 apr

Do 15 apr

Zo 25 apr

Activiteit
Nieuwjaarstreffen
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw
Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939
Vogelobservatietocht over de Maas
Vertrek 8.00 uur vanaf het IVN gebouw of 9.00 uur haven
Wanssum
Coördinator: Peter Maessen Tel. 077-4653761
Landschap, vogels en kikkers uit Ecuador
Door Sebastian Leonardo Moya Ludena
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw
Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939
Dialezing Schotland en vogeleiland Handa
Door Henk van Dijk
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw
Coördinator: Jan Jacobs Tel. 077-3077792
Film Earth. Portret van onze planeet
Inleider: Math Ghielen
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw
Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939
Dialezing. Leven op de Stippelberg
Door Riek v.d. Bosch en Jan Kersten
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw
Coördinator: Wim Maassen Tel. 077-4661770
Voorjaarswandeling Beesels Broek
Vertrek 9.00 uur vanaf het IVN gebouw
Coördinator: Wim Maassen Tel. 077-4661770
Jaarvergadering
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw
Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939
Wandelexcursie Kwakvors en de kanalen
Vertrek 9.00 uur vanaf het IVN gebouw
Coördinator: Wim Maassen Tel. 077-4661770
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JAARPROGRAMMA 2010
Ivn Helden deel 2
Zo 16 mei

Za 5 juni

Zo 20 juni

Do 15 juli

Zo 22 aug

Zo 12 sept

Zo 3 okt

? ? okt
Za 23 okt

Za 6 nov

Isabella greend te Linne
Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw
Coördinator: Wim Maassen Tel. 077-4661770
Dagwandeling grensoverschrijdend mooi Maastricht
Vertrek 8.00 uur vanaf Wilhelminaplein/gemeentehuis te
Panningen
Coördinator: Jan Jacobs Tel. 077-3077792 en
Huub van Hegelsom Tel. 077-4652025
Zwart water, venkoelen Venlo
Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw
Coördinator: Jan Stevens Tel. 077-3076232
Zomeravondwandeling Doorbrand/Waterbloem Roggel
Vertrek 19.00 uur vanaf het IVN gebouw
Coördinator: Wim Maassen Tel. 077-4661770
Wandeling Hinzbeckerbruch
Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw
Coördinator: Peter Maessen Tel. 077-4653761 en
Huub van Hegelsom Tel. 077-4652025
Wandeling Meinweggebied
Vertrek 8.00 uur vanaf het IVN gebouw
Coördinator: Wim Maassen Tel. 077-4661770
Paddenstoelenwandeling gids Gerard Dings
Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw
Coördinator: Jan Jacobs Tel. 077-3077792
Naar burlende edelherten in Kempenbroek
Coördinator: Jan Jacobs Tel. 077-3077792
Nacht van de nacht
Vertrek 21.30 uur vanaf het IVN gebouw
Coördinator: Peter Maessen Tel. 077-4653761
Nationale natuurwerkdag
Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw
Coördinator: Jan Jacobs Tel. 077-3077792
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JAARPROGRAMMA 2010
Ivn Helden deel 3
? ? nov

Kennismaking insecten
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw
Coördinator: Wim Maassen Tel. 077-4661770

Do 9 dec

Mossen, een wereld……..
Door Riek v.d. Bosch en Jan Kersten
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw
Coördinator: Wim Maassen Tel. 077-4661770

Zo 2 jan
2011

Winterwandeling
Organisatie IVN Baarlo
Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939

Do 6 jan
2011

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

Zo ziet het Kwistbeekdal er uit onder een dikke laag sneeuw.

12

JEUGD IVN
We zijn alweer bijna halverwege het jaar. Sinterklaas staat voor de deur
en de kerstman volgt dan spoedig. We hebben dit jaar al een paar hele
leuke dingen gedaan. Zo hebben we in oktober het thema paddenstoelen
op verschillende manieren behandeld. We hebben foto’s bekeken en in de
boeken gelezen of en hoe we paddenstoelen kunnen herkennen. We hebben leuke kwartetspellen gespeeld die zelf waren gemaakt. Iedereen heeft
een mooie tekening gemaakt van een paddenstoel, echt of een mooie fantasie tekening. De tafel die deze avond heel veel aandacht kreeg was die
met de microscoop. Zo konden we een kijkje nemen in een andere wereld
rondom de paddenstoel.
November stond in het teken van werken in het bos. En er is weer hard
gewerkt door alle kinderen, ouders en andere volwassenen. Er is veel
werk verzet rondom de poel in het gebied van de Kwistbeek. Het was een
gezellige ochtend waarop lang is gezwoegd om alle werk gedaan te krijgen. Dankjulliewel allemaal. In het voorjaar gaan we nog een keer werken
in de natuur en ik geloof dat de meesten daar wel zin in hebben.
Tot slot nog even een laatste mededeling. Jullie kunnen in het vervolg de
mail voor het Jeugd IVN sturen naar jeugd-ivn@roger-leunissen.nl.

Groetjes
Angélique Leunissen
Jeugd IVN
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PADDESTOELENWANDELING
4 oktober 2009

We hebben de paddestoelenwandeling gelopen bij Belveld.
De gidsen waren Gerard Dings en Gerda v.d. Schoor.
We vertrokken om 9:00 en de aankomst was 12:00 uur.
We waren met 20 personen.
We hebben een zeldzame paddestoel (roze spijkerzwam) gevonden en een
grote oranje paddestoel (zwavelzwam)
Het was heel leuk we zagen ook een paar kikkers
Maar ik kon er maar twee vangen.
Er kwamen ook de hele tijd fietsers aan dat was niet zo leuk.
Er liepen ook mensen van IVN Baarlo mee.
Ze wisten er ook veel van af.
We hebben veel paddestoelen gevonden

Dat zijn:
Aardappelbovist, kaaszwam, eikenblad zwam, paardenhaar taailing,
weekoorzwammetje, knotsvoet trecherzwam, schijfzwam, geel/witte russula, parelamenyt, broze russula, berkenboleet, stekeltrilzwammetje, witte
knolamenyt, rimpelende melkzwam, elfenbankje, krulzoom, gele korstzwam, berkenzwam, helmmycena, vliegenzwam, botercolybia, roodgerande houtzwam, dennenvlamhoed, melksteelmycena, mosklokje, kastanjeboleet, berijpte russula, zwavelkopjes, fopzwam, dennenmoorder, oesterzwammen, roestvlekcolybia, kaneelkleurige melkzwam, radijsvaalhoed,
rossige melkzwam, honingzwam, smakelijke russula, oorlepelzwammetje,
scherpe kamrussula, zwavelzwam (zie foto), zandpadvezelkop, eekhoorntjesbrood, echte tonderzwam, witsteel franjehoed, meniezwam, platte tonderzwam, dikrand tonderzwam, koeienboleet, roze spijkerzwam (zie foto),
nevelzwam, fluweelboleet.
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De zwavelzwam die wij hadden gevonden zat op een boomstronk op de
grond. Hij was heel erg groot en mooi oranje.

De roze spijkerzwam, staat altijd bij een koeienboleet, die leven samen.
Wij hebben lang moeten zoeken, maar we (Wim) hebben hem eindelijk
toch gevonden. Hij is erg zeldzaam.
Foto’s zijn van internet, er zijn wel heel erg veel foto’s gemaakt, maar die
heb ik niet.
Felix Lijssen, 9 jaar,
IVN Helden.
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EVEN TERUGBLIKKEN......
Even terugblikken is een rubriek waarin ik even terugblik naar de voorbije
activiteiten die ik zelf heb mogen meebeleven.
Do. 26 nov. Lezing/presentatie over Imkerij
Helaas kon ik pas na de pauze aansluiten bij deze zeer interessante presentatie over bijen en de imkerij. Onze inleider was een zeer boeiend verteller. Hij maakte ons op een makkelijke manier deelgenoot in het bijzondere
leven van de bij. Vooral de diverse bijzondere taken van de bijen in een
bijenkas. Naast werksters hebben je ook wachters die elke bij screenen of
ze wel een bij van dit volk is. Het leven en de taak van de koningin. Het
maken van de raten, het honingslingeren en noem maar op. Kortom een
bijzondere avond. Helaas mochten we maar 10 belangstellende verwelkomen.

Do. 10 dec. Natuuropnames door Jan Bruynen.
Jan Bruynen is een 43 jarige Sevenummer die op 19 jarige leeftijd een
ernstig motorongeluk kreeg en hierna geheel verlamd raakte. Alleen zijn
hoofd kan Jan bewegen. Na een lange revalidatieperiode in Hoensbroek
moest hij zijn leven weer opnieuw oppakken. Hij is dit gaan doen door te
gaan filmen. Filmopnames maken in de natuur. Vrienden monteerden een
filmcamera op zijn elektrische rolstoel
en pasten de bediening van de camera
technisch zo aan dat Jan middels het
blazen op pijpjes de camera met zijn
mond kon bedienen.
Op donderdag 10 dec. j.l. mochten we
van zijn opnames genieten. Jan heeft
vele hele korte filmpjes gemaakt en
deze voorzien van commentaar en
muziek. Prachtige opnames van landschappen, insecten, wolkenpartijen.
Hij wist de juiste muziek te vinden die
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zijn opnames en beelden versterken. Hij kon het geduld opbrengen om
uren te wachten op vlinders, bijen, libellen enz. Hiervoor crosst hij met
zijn bijzondere rolstoel door het Limburgse land. De vernuftige techniek
en zijn wilskracht stellen hem in staat deze beelden te maken, ze te monteren en van tekst en muziek te voorzien
Jan is een blij en opgewekt mens die ondanks zijn zeer ernstig handicap
plezier heeft in het leven en tot grootse dingen in staat is. Een heel bijzondere avond. Er waren 35 belangstellenden.

Math Ghielen

GESLAAGDE NATIONALE NATUURWERKDAG IVN HELDEN.

Op zaterdag 7 november hebben de werkgroep, enkele enthousiastelingen
met de jeugd van IVN Helden in het natuurgebied Kwistbeekdal onderhoud gepleegd aan de poelen van Staat Bosbeheer.
De opkomst is goed te noemen. Totaal waren 12 kinderen en 13 volwassenen.
De jeugd heeft rondom de poelen de bomen gekapt om meer licht te krijgen in de poelen zodat er meer leven in de poelen komt.
Al met al een leuke en gezellige morgen waar hard gewerkt is.
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Bovenstaand de jeugd en begeleiders op de natuurwerkdag
De groep staat voor de vrijgemaakte poel.
De natuurwerkdag had voor een leuke surprise (een zadelhoes) voor de
jeugd gezorgd.
Ook volgend jaar de eerste zaterdag in november is er weer een natuurwerkdag. In 2010 op 6 november in de nieuwe gemeente Peel en Maas.
De eerste werkdag met de jeugd is zaterdag 12 maart 2010.
De onderhoudsgroep van IVN Helden komt elke tweede zaterdag van de
maand bij elkaar om te werken in de natuurprojecten van IVN Helden.
Heb je ook zin om een keer mee te doen informeer bij onderstaande persoon of kijk op de site www.ivnhelden.nl.
Info: werkgroep onderhoud natuur Henk van Loon tel. 077-3076874 of
henk.vanloon@home.nl
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GROENE SPECHT

Regelmatig zagen we afgelopen
zomer vanuit het keukenraam
deze groene specht mieren pikken tussen de stenen en het
gras.
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Het IVN (vereniging voor natuur- en milieueducatie) is een landelijke
vereniging die in 1960 is opgericht, met als doel het bevorderen van het natuuren milieubesef, door middel van lezingen, excursies, wandelingen en
natuuronderhoud.
Het IVN bestaat uit een aantal plaatselijke afdelingen, die op hun eigen manier
deze doelstelling nastreven. IVN Helden is in 1978 opgericht.
Wilt u graag lid worden van het IVN Helden dan kunt u zich voor meer
informatie en aanmelding wenden tot de ledenadministratie:
Sytske Venstra. Hoekerstraat 9B, 5987 AN Egchel. Tel.077-3060791.
Of via een van de andere bestuursleden.
Abonnementen kunnen elk moment ingaan en worden automatisch verlengd.
Bij aanmeldingen na 1 september van het lopende jaar worden de contributie
en het abonnementsgeld gehalveerd.
Opzegging schriftelijk, tenminste twee maanden voor het einde van het jaar
bij de ledenadministratie.
Het lidmaatschap IVN lid:
Huisgenoot lid:
Een abonnement op de Natuurgids

€ 22,50 per jaar.
€ 14,00 per jaar
€ 13,50 per jaar.

ADRESSEN BESTUUR EN WERKGROEPEN
Voorzitter:
Math Ghielen, Schoutenring 14, 5981 DS Panningen
Tel: 077-307 49 39
Secretaris, Vogelwerkgroep en PR:
Peter Maessen, Dorpstraat 89, 5993 AM Maasbree
Tel: 077-465 37 61 p.maessen@ivnhelden.nl
Penningmeester, Redactie Kijk Op en Ledenadministratie:
Sytske Venstra, Hoekerstraat 9 B, 5987 AN Egchel
Tel: 077-306 07 91
Bestuurslid:
Wim Maassen, Koetsiersweg 8, 5988 CN Helden
Tel. 077-466 17 70
Bestuurslid:
Jan Stevens, St. Lambertusstraat 17, 5988 EE Helden
Tel. 077-3076232

Het mee doen aan onze wandelingen, excursies, dia- of thema avonden is voor
iedereen gratis. Wilt u toch iets geven dan kan dat op
Banknummer: 14.19.26.961 van IVN Helden. O.v.v. gift.

Jeugdwerkgroep:
Angelique Leunissen, Dr. Cuijpersstraat 19, TX Panningen
Tel: 0654712114

“Kijk Op” is een uitgave van het IVN Helden. Dit blad verschijnt 4 keer per
jaar in een oplage van 175 exemplaren. Kopij kunt u inleveren op diskette/Email of op papier bij de redactie van de Kijk Op. Svenstra@hetnet.nl

Groene Winkel:
Jo Lormans, Markt 109, 5981 AP Panningen
Tel: 077-307 22 85

Data “Kijk Op”

Activiteitenwerkgroep:
Jan Jacobs. W. Crijnsstraat 7. 5988 KL Helden
Tel: 077-307 77 92

Aanleveren kopij:
Voor 7 december
Voor 7 maart
Voor 7 juni
Voor 7 september

Verschijningsdata:
begin januari
begin april
begin juli
begin oktober

Website IVN Helden: http://www.ivnhelden.nl
Leden kunnen een account aanvragen voor het besloten gedeelte.

Landschapsonderhoud werkgroep:
Henk van Loon. Past.Knippenbergstraat 14, 5988 CV Helden.
Tel: 077-3076874
Florawerkgroep:
Toos Wilms. Zeelen 38, 5981 PN Panningen.
Tel: 077-3075111

Kijk Op
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IVN Helden

steenmarter

1 en 2 hermelijn 3 en 4 wezel
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IVN Helden
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2 ree vrouwtje met jong
3 pruikgewei
4 prent voorhoef
5 prent achterhoef
6 muntjak
7 waterree

haas
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VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE

IVN HELDEN

Het IVN gebouw. Kloosterstraat 12 te Helden
Route: Bij de rotonde bij hotel Antiek richting Kessel.
Na ong. 200 meter bij de bocht links af, schuin de Kloosterstraat in.
Het tweede gebouw aan de rechter kant is het IVN gebouw.
De ingang bevindt zich aan de rechter zijkant.
Parkeerplaatsen aanwezig.
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Activiteiten
April-mei-juni 2010
Datum

Activiteit

Zo 11 apr Voorjaarswandeling Beesels Broek
Vertrek 9.00 uur vanaf het IVN gebouw
Coördinator: Wim Maassen Tel. 077-4661770
Do 15 apr Jaarvergadering
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw
Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939
Zo 25 apr Wandelexcursie Kwakvors en de kanalen
Vertrek 9.00 uur vanaf het IVN gebouw
Coördinator: Wim Maassen Tel. 077-4661770
Zo 16 mei Isabella greend te Linne
Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw
Coördinator: Wim Maassen Tel. 077-4661770
Za 5 juni Dagwandeling grensoverschrijdend mooi
Maastricht
Vertrek 8.00 uur vanaf Wilhelminaplein/gemeentehuis te Panningen
Coördinator: Jan Jacobs Tel. 077-3077792 en
Huub van Hegelsom Tel. 077-4652025
Meteen
Aanmeldingsformulier dagwandeling
Zo 20 juni Zwart water, Venkoelen Venlo
Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw
Coördinator: Jan Stevens Tel. 077-3076232

Hoi, ik ben Simone Joosten en ik ken
een mop over vleermuizen:
Er lopen twee vleermuizen op
straat
Zegt de ene Ha,
Vraagt de ander:
Waarom zeg je Ha?
Dat was vleermuis mijn broer,
Die werkt bij de luchtmacht!!
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Blz.
17

6-16

17

18

18

27

VOORWOORD

Beste lezers, lezeressen.
Dan toch voorjaar….
Als ik dit schrijf wintert het nog volop.
Dieren planten en mensen kijken uit naar de gulle lentezon.
Een zonnetje dat de temperatuur doet stijgen naar voorjaarswaarden.
We praten elkaar aan dat we aan een nieuwe lente toe zijn.
De winter heeft lang genoeg geduurd.
Een nieuw voorjaar een nieuw begin…
Genieten van al wat er om ons heen en ook met onszelf gebeurt.
Mooi… lang naar uitgekeken.
Veel leesplezier met deze Kijk Op

De redactie
Jan van Enckevort

Kijk Op, april 2010
Jaargang 28, nummer 3
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In memoriam Piet Kempeners

Piet Kempeners werd zo’n tien jaar geleden, samen met zijn vrouw Hannie lid van onze vereniging. Hij was toen al 70 jaar oud maar nog zeer
vitaal. Ik kende Piet en zijn vrouw persoonlijk en in gesprekken hadden
we het dikwijls over de schoonheid van de natuur. Piet was van harte al
heel zijn leven een natuurliefhebber doch zijn belangstelling was een vanzelfsprekendheid. Bij het IVN leerde hij er nog bewuster naar te kijken en
van te genieten. Vooral in de eerste jaren wandelde hij samen met zijn
vrouw mee op onze excursies en was hij regelmatig gast bij onze diaavonden. Later werd dit helaas steeds minder maar hij bleef zijn belangstelling voor onze vereniging houden. Hij genoot vooral van vogels. In
zijn tuin kon hij in stilte genieten van alles wat er bloeide en leefde. Piet
waardeerde de inspanningen van het IVN voor behoud van natuur en onze
natuurrijke omgeving ten zeerste. Voor hem een reden ook op hogere
leeftijd lid te blijven. Piet overleed op 15 februari en enkele dagen later
hebben we afscheid van hem genomen. In onze gedachten blijven we bij
hem. We wensen zijn vrouw en zijn familie veel kracht toe in deze moeilijke tijd.
Math. Ghielen
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Graag nodigt het bestuur jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering
op donderdag 15 april aanstaande. Alweer het 32ste jaar van het IVN Helden. Gelukkig, wij kunnen onze naam ten minste blijven gebruiken ook al
is onze gemeente nu van naam veranderd. De nieuwe gemeente telt nu 3
IVN afdelingen. Samen kunnen we ons nog sterker maken voor een groene en milieubewuste Gemeente Peel en Maas. 2009 was weer een enerverend jaar. Op vele fronten hebben we ons ingezet voor de natuur. Tijdens
excursies, wandelingen, dialezingen, vogeltellingen, flora inventarisaties,
voor onze jeugd, tijdens landschapsonderhoud, met de groene winkel, de
Kijk Op en nog veel meer. Dit alles met en door onze leden en voor onze
leden en vele andere bezoekers van onze activiteiten. Graag willen we met
jullie dit afgelopen jaar evalueren en de toekomst van onze vereniging
bespreken. We hopen velen van jullie te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groet, Math. Ghielen, voorzitter
BESTE LEDEN,
Aangezien in de huidige tijd van leven het digitale mailverkeer niet meer
is weg te denken, en er op deze manier steeds meer informatie wordt verstuurd, is er binnen het Bestuur besloten de e-mailadressen van de leden te
gaan verzamelen. Op deze manier kunnen we jullie ten alle tijden van
allerlei informatie over de activiteiten van o.a. andere IVN afdelingen,
maar ook andere natuurinformatie van onze eigen afdeling voorzien.
Ook kunnen jullie op deze manier eerder informatie ontvangen zodat jullie
niet hoeven te wachten op de eerstvolgende Kijk Op. Mede is dit idee
geopperd omdat het IVN Helden steeds meer samenwerkt met andere
afdelingen die ook vaak leuke activiteiten organiseren.
Het is zeker niet de bedoeling jullie straks via de mail allerlei onzinnige informatie te gaan sturen!!!!
Het doorgeven van uw e-mailadres is geen must maar toch hopen wij dat
jullie mee willen werken aan deze oproep. Stuur een mailtje naar ivnmaessen@hetnet.nl en ik zal jullie e-mailadres opslaan in mijn bestand.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Peter Maessen
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ALGEMENE LEDENVERGADERING IVN HELDEN

Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze
vereniging op donderdag 15 april 2010.
Aanvang 20.00 u. in het IVN gebouw.
A G E N DA
1. Welkomstwoord door de voorzitter.
2. Opening van de Algemene Ledenvergadering.
3. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 16-04-2009.
4. Vaststellen jaarverslag 2009
5. Vaststellen verslag Commissie van Onderzoek.
6. Vaststellen begroting 2010
7. Verkiezing en benoeming Commissie van Onderzoek.
8. Verkiezing en benoeming bestuursleden.
Statutair aftredend zijn Sytske Venster en Peter Maessen. Zij stellen zich herkiesbaar. Eenieder die zich als kandidaat-bestuurslid
beschikbaar wil stellen kan dit tot aan de
vergadering aan de secretaris kenbaar maken.
9. Plannen 2010/2011.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
12.
Na de vergadering gezellig samenzijn.
Er zullen middels een beamerpresentatie foto’s van
activiteiten van de laatste jaren getoond worden.
Er zijn dit jaar geen zilveren jubilarissen te huldigen.

Math. Ghielen
Voorzitter.
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JAARREKENING 2009
IVN Helden
werkelijk 2009

Contributies
Ab. Natuurgids
Werkgroepen
Bestuurskosten

begroting 2009

lasten

baten

lasten

baten

1099,39

2864,50

1100,00

2700,00

767,00

769,50

850,00

800,00

2172,52

70,00

2400,00

100,00
100,00

703,61

0,00

750,00

Activiteiten

1293,61

934,02

1200,00

800,00

Huisvestingskosten

4563,65

2609,22

4500,00

1000,00

Renten
Subsidies
Giften

479,88

620,00

6714,74

5300,00

215,00

Diversen

337,97

Afschrijvingen

720,72

Groene winkel

114,40

voordelig saldo

3640,46

297,45

15413,33 15413,33

lasten

1100,00
750,00
2000,00
700,00
1300,00
4500,00

100,00
150,00
720,00

459,02

begroting 2010

150,00
tekort-->

200,00
100,00

11820,00 11820,00

300,00
380,00
120,00
3350,00

baten

2700,00
750,00
100,00
0,00
900,00
2000,00
350,00
7300,00
100,00
0,00
300,00

14500,00 14500,00

ZOO PARC OVERLOON
We kunnen weer met korting naar het ZOO PARC in Overloon.
Kaartjes hiervoor kosten nu € 7,50 per stuk. Normaal betaal je
€ 17,00 dus dat telt lekker aan. Ze zijn onbeperkt geldig.
Te bestellen tot 1 mei bij Sytske Venstra, tel 077-30607091.
De levertijd is een week.
NIEUWE LEDEN:
Welkom bij het IVN als nieuw lid:
de heer Leenders uit Helden
de heer v.d. Weerden uit Beringe

Deze Kijk Op is versierd met tekeningen en versjes van kinderen
van het jeugd IVN. Kinderen hartstikke bedankt.
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JAARVERSLAG 2009 IVN HELDEN

Beste Leden,
Afgelopen jaar werd er door vele leden en niet-leden deelgenomen aan de
activiteiten zoals die stonden vermeld in het jaarprogramma 2009.
In de eerste Kijk Op van dit jaar presenteerde “ons IVN” weer het nieuwe
programma voor 2010.
Wij hopen dat dit afwisselende programma jullie allen weer inspireert aan
de activiteiten deel te nemen.
Zoals gewoonlijk zullen we in het jaarverslag een evaluatie van het afgelopen jaar, het 31 ste, aan jullie kenbaar maken.
Het Bestuur:
Het 5 koppige bestuur kan het afgelopen jaar 9 keer bij elkaar. Buiten de
normale agendapunten was er reden wat extra punten aan deze vergaderingen toe te voegen. Zo werd er gebrainstormd over o.a. de continuïteit
van het IVN, enkele werkgroepen binnen de afdeling neigden wat terug te
vallen en hadden misschien wat extra impulsen en ondersteuning nodig.
Ook werd de doelstelling van het IVN zijnde natuureducatie onder de loep
genomen. Met name scholen zijn een doelgroep waarop het IVN zijn vizier zou moeten gaan richten. Om dit te realiseren heb je (school)gidsen
nodig die de tijd hebben om dit op te pakken. Vandaar dat er samen met
het IVN Meyel en Maasbree/Baarlo is geprobeerd een groencursus op te
zetten, om zo een samenwerkingsverband te kunnen optimaliseren. Helaas
is deze cursus door een gebrek aan cursisten niet doorgegaan. Ook werd
de vogelcursus die VWG het Hókske uit Horst wilde opzetten door het
IVN Helden bekend gemaakt. Deze cursus is momenteel lopende en telt
18 cursisten.
Ook werd er vooruitgekeken op de fusie van de gemeente Peel en Maas.
Wat zullen de gevolgen hiervan kunnen zijn en hoe kunnen we in de toekomst een nauwere samenwerking met de divers voormalige gemeenten
bewerkstelligen. Een nieuwe gemeente wil ook zeggen dat er bestaande
aanspreekpunten verdwijnen er nieuwe voor in de plaats komen. Het IVN
Helden had de samenwerking met de Gemeente Helden goed op de rit
staan. Het IVN werd door de Gemeente op de hoogte gesteld en betrokken
bij op handen zijnde bouwprojecten en de gevolgen die de natuur hiervan
zou kunnen ondervinden. Middels natuur-inventarisatie’s van deze plan-
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nen gaf het IVN haar mening en adviezen, die meestal werden overgenomen en/of werden de plannen aangepast. De sloop van het Boerenbond
gebouw in Helden-dorp en de sloop van de oude gymzaal in Beringe zijn
hiervan enkele voorbeelden. Ook particuliere instellingen die bouw of
verbouwplannen cq uitbreidingen hadden werden door de Gemeente
doorgestuurd om een natuurinventarisatie uit te laten voeren.
Ook nu de nieuwe gemeente een feit is zijn de contacten ook met de
nieuwe contactpersonen binnen de gemeente Peel en Maas goed. Ook in
het Groenplatform Helden zaten enkele vertegenwoordigers van het IVN
zodat we ook via deze werkgroep van de nodige informatie werden voorzien en onze zienswijze konden geven. Jammer was dat onze zienswijze
betreffende de bouw van woningen aan de Neerseweg afgewezen werd.
Een belangrijk stuk open ruimte tussen de bosrand en de bebouwde kom
gaat verloren. Ons protest heeft in zoverre succes gehad dat we nu betrokken worden bij de plannen voor nieuwe ruimte voor ruimte woningen aan
de Roggelseweg. Ook hier bepleiten we behoud van zoveel mogelijk open
ruimte tussen de bosrand en de nieuwe bebouwing. Het ziet er nu naar uit
dat onze wens gehoord wordt. Ook het afgelopen jaar hebben we weer
samengewerkt met andere IVN afdelingen zoals Baarlo-Maasbree, Meyel
en de nieuwe afdeling IVN Maasduinen.
Deze vorm van samenwerking willen we graag een verder gevolg gaan
geven. In het Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas werd door het IVN
Helden op een zeer bijzondere en educatieve manier een aparte ruimte
over de natuur in onze nieuwe gemeente ingericht. De naam van deze
tentoonstelling heet: De Tuin van Toen naar Heden en geeft een goed
beeld van de natuur tussen Peel en Maas.
Ook was het IVN weer actief betrokken bij Preveleut, het jaarlijkse grote
wandelevenement vanuit Dorpscentrum Kerkeböske waaraan ruim 900
wandelaars deelnamen. Het IVN was ook hier aanwezig met haar Groene
Winkel. Het afgelopen jaar hebben de gidsen van onze afdeling 19 extra
wandelingen verzorgd die werden aangevraagd door buurtverenigingen,
scholen en overige particulieren.
Door het jaar heen was er weer volop bestuurlijke bedrijvigheid:
Werkgroep Kijk Op en ledenadministratie:
Het paradepaardje van het IVN is toch wel het mooie verenigingsblad de
Kijk Op. Ook in het afgelopen jaar verscheen dit blad 4 keer.
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De werkgroepleden hebben alle moeite gedaan dit blad van velerlei informatie te voorzien. Het aantal leden van onze afdeling blijft ongeveer
gelijk aan het jaar daarvoor n.l. 105 leden en 20 huisgenootleden.
De penningmeester stelde ook dit jaar weer een prima jaaroverzicht samen, waaruit blijkt dat we te maken hebben met een (financieel) gezonde
vereniging. Onduidelijk is nog hoe het nieuwe subsidiebeleid van de
nieuwe gemeente er gaat uit zien.
De Vogelwerkgroep:
Om de 6 weken werd er in het afgelopen jaar vergaderd. Als rode lijn door
het VWG programma lopen de diverse projecten (bos-, steen- en kerkuilen)nestkasten, het Vivara nestkastenproject, de PTT vogeltelling, weidevogelinventarisatie in week 16 en natuurlijk niet te vergeten de World
Bird Watch vogeltelling in oktober, in samenwerking met Vogelbescherming Nederland. Tussen al deze bedrijvigheden door werd er diverse malen gewandeld in de omgeving van Helden.
De Jeugdwerkgroep:

Organisatorisch hebben er binnen deze werkgroep wat wijzigingen plaats
gevonden, zodat de voortgang van deze belangrijke werkgroep binnen
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onze vereniging werd gewaarborgd. Op deze manier werden ook het afgelopen jaar jeugdnatuur speurders begeleid en van de nodige natuurkennis
voorzien. Het blijft geweldig om met de jeugd bezig te zijn.
Een investering in de toekomst, waarvan wij hopen hier later iets voor
terug te krijgen.
De Groene Winkel:
Wie het IVN Helden kent, kent ook de Groene Winkel.
De mobiele PR voor het IVN Helden die in het afgelopen jaar weer op
diverse plaatsen binnen en buiten de Gemeente Peel en Maas actief is
geweest. Ook de contacten met andere natuurorganisaties zorgden er voor
dat vele boeken, posters en CD’s afzet vonden in de regio Helden. En dit
alles onder bezielende leiding van good-old Jo Lormans en zijn vaste medewerkers.
De Activiteitenwerkgroep:
Deze 5 koppige werkgroep wist ook het afgelopen jaar een programma
samen te stellen waaraan door vele belangstellenden werd deelgenomen.
De diversiteit van het jaarprogramma zorgt ervoor dat het aantal deelnemers elk jaar een lichte stijging vertoont. De commissieleden onderhielden contacten met diverse natuurverenigingen en natuurinstanties in de
regio. Op deze manier hoefden we niet zelf het wiel uit te vinden maar
konden we meevaren met activiteiten die elders werden uitgewerkt.
De
Landschapsonderhoudwerkgroep:
De leden van deze
werkgroep waren, voorzien van zagen, kruiwagens, zeisen en sikkels,
ook het afgelopen jaar
weer diverse malen actief in het Kwistbeekdal.
Bomen waarvan men
vond dat deze niet meer
in het gebied thuishoorden waren niet meer
veilig en werden met
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hulp van ook vele jeugdige natuurfanaten rigoureus gekapt en werden de
poelen flink geschoond. Ook aan het beheer van ruim 3 ha kruidenrijkgrasland en het planten en knotten van wilgen werd weer menige zaterdagmorgen besteed. Door Staatsbosbeheer werden we allen voorzien van
mooie werkjassen, sweaters, polo’s en petjes met de opdruk vrijwilliger
SBB. Ook werd door het ministerie van LNV weer een zesjarige beheerssubsidie toegezegd.
Door hier maandelijks in de natuur bezig te zijn blijft het Kwistbeekdal
zijn open karakter behouden.
Ook het Muskesven werd behoorlijk aangepakt.
De Florawerkgroep:
Leden van deze werkgroep inventariseerden diverse plekken binnen de
Gemeente Helden, en noteerden de gegevens op papier.
Op deze manier bleef het IVN Helden overzicht houden over de ontwikkelingen van de flora in Helden.
Kortom u kunt u bovenstaand kort verslag zien dat het IVN Helden ook
het afgelopen jaar weer volop leefde.
Samen met uw krachten zullen we proberen de komende jaren weer op
een goede manier door te komen.

Veel natuurplezier.
Peter Maessen

VERSLAG IVN LEDENVERGADERING 16 april 2009
Dit verslag is eerder geplaatst in de Kijk Op van juli 2009
Afgemeld: Riet v d Heuvel, Harrie Senden, Ber Aerts, Wim Maassen, Jos van
Hal, A. Verlinden, Ger Derks en W. Janssen
Aanwezig: 21 leden

Welkomstwoord door de Voorzitter:
De Voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. Een speciaal woord van
welkom aan de 3 jubilarissen die 25 jaar lid van onze vereniging zijn.
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Huldiging van de 3 zilveren jubilarissen:
Riet Timmers-Sterk:
Riet is vooral sympathisant van onze vereniging. Af en toe bezoekt ze vooral onze binnenactiviteiten, doch via de Kijk Op volgt ze
alle activiteiten van onze vereniging.

Frits Engels:
Frits is binnen het IVN in veel gevallen
aanwezig bij de diverse activiteiten van het
IVN. Geen opvallende persoon maar wel
stiekem genietend van de schoonheden die
de natuur ons allen te bieden heeft.
Ook tijdens het wandelen altijd in voor een
praatje.
Peter Wijnhoven:
Over Peter valt wel een boek te schrijven,
doch vanavond zullen we enkele citaten
hieruit aanhalen. Peter is een echte natuurliefhebber die op alle fronten thuis is. Hij
zelf kan genieten van alle waarneembare
schoonheden der natuur, maar weet deze ook
over te brengen op anderen. Peter heeft als
natuurgids al vele wandelingen geleid, en is
altijd bereid hulp te verlenen bij IVN activiteiten. De voorzitter dankt hen alle drie voor hun warme belangstelling en actieve
inzet voor onze vereniging. Onder applaus kregen ze de zilveren jubileumspeld
uitgereikt en werd hen een bloemetje aangeboden
Opening algemene ledenvergadering:
Zoals ook in het voorgaande jaren geeft onze voorzitter een samenvatting van de
vele activiteiten die onze IVN afdeling het afgelopen jaar heeft uitgevoerd.
Ook geeft Math een overzicht van de vele samenwerkingen met overige instanties
zoals b.v. Gemeente, Groenplatform, Milieucoöperatie, IKLenz.
Het IVN is ondanks zijn 31 jarig bestaan nog altijd springlevend, al is het wel
eens moeilijk voldoende mensen te mobiliseren om iets uitgevoerd te krijgen.
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Ook een woord van dank aan de leden van de diverse werkgroepen die ons IVN
kent.
Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 17-04-08:
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen zoals deze zijn geplaatst in
de afgelopen Kijk Op. De vergadering keurt de notulen hierbij goed.
Vaststellen jaarverslag 2008:
Ook op het jaarverslag zoals vermeld in de laatste Kijk Op zijn geen opmerkingen
zodat ook dit verslag kan worden goedgekeurd.
Vaststellen verslag Commissie van onderzoek:
Mart Christiaens en Peter Wijnhoven hebben een verslag van hun constateringen
bij het inzien van de financiële stukken samengesteld. Mart en Peter geven in dit
verslag aan dat men geen oneffenheden heeft kunnen constateren. De boekhouding zat overzichtelijk en duidelijk in elkaar en er waren geen niet verklaarbare
boekingen te vinden. De voorzitter bedankt Sytske voor het duidelijke en correcte financiële overzicht.
Verkiezing en benoeming Commissie van Onderzoek:
Mart Christiaens is aftredend.
Math Lemmens stelt zich kandidaat en wordt door de vergadering benoemd. Mart
bedankt en Math veel succes.
Vaststellen begroting 2009:
Sytske geeft een korte toelichting op dit verslag. Zoals te zien is er een duidelijke
afwijking in de post huisvestingskosten. Reden hiervan is een door de Gemeen-

te Helden te laat ingediende rekening huisvestingskosten over het laatste
kwartaal. Ook het tijdelijk onderverhuren van het grote lokaal aan de kinderopvang heeft een positief effect op deze begroting. Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
Verkiezing en benoeming Bestuursleden:
Math is aftredend en stel zich herkiesbaar. Nelis heeft vanwege privé aangelegenheden als Bestuurslid op moeten zeggen. Na het plaatsen van een oproep in de
Kijk Op heeft Jan Stevens aangegeven tot het Bestuur toe te willen treden. Jan
heeft reeds enkele vergaderingen meegedraaid en te kennen gegeven hiermee
door te willen gaan. De vergadering stemt hier mee in. Jan veel succes.
Verkiezing Voorzitter:
Math stelt zich herkiesbaar en wordt door de vergadering wederom benoemd.
Math succes
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Plannen 2009/2010:
In elk geval willen we doorgaan waar we mee bezig zijn. Ook wil het Bestuur
meer contact en samenwerking met het district en regiobestuur. Een eerste vergadering over het reilen en zeilen van de diverse afdelingen heeft er onlangs plaatsgevonden. Deze bijeenkomst werd door de aanwezige afdelingen als zeer positief
ervaren. Besloten wordt 2 x per jaar bij elkaar te komen. Er heeft een wijziging
plaatsgevonden wat betreft de samenwerking met de Gemeente m.b.t. advies en
inventarisatie flora en fauna t.b.v. infrastructurele werken, bouwaanvragen en
bestemmingsplanwijzigingen. In het kort komt het er op neer dat de Gemeente het
IVN rechtstreeks zal gaan benaderen en om advies gaat vragen bij komende projecten binnen onze Gemeente. Voorheen gebeurde dit via een tussenpersoon, die
het IVN hierbij inschakelde. Doel van deze wijzigingen is sneller op de hoogte te
zijn van uit te voeren projecten, zodat er sneller gereageerd en samengewerkt kan
worden. Een voorbeeld waar het anders had gemoeten is het al grotendeels uitgevoerde project Ringovenpark. Vraag Martin: Hoe gaat dit bij andere gemeentes?
Math geeft aan dat we hier niet echt van op de hoogte zijn en geeft nu al aan dat
straks als de fusie van de Gemeente Peel en Maas is uitgevoerd er toch het een en
ander zal gaan wijzigen. Hoe dit verder zal gaan is nog niet bekend.
Vraag Toos: Is het mogelijk het Groenplatform hierbij in te schakelen?
Math: er wordt al intensief samengewerkt met het Groenplatform. Het IVN is hier
al meerdere jaren in vertegenwoordigd. Hoe deze samenwerking geïntensiveerd
kan gaan worden zal t.z.t. bekeken moeten worden. Hoe straks om te gaan met de
3 IVN afdelingen in de nieuwe Gemeente? In principe blijven de drie IVN afdelingen gewoon zelfstandig. Betreffende advisering en controle op gemeentebeleid
en uitvoering zullen we nog afspraken moeten maken.
Kan het IVN meer adviserend gaan werken i.p.v. uitvoerend zodat de druk op de
leden niet te groot gaat worden. Duurzaamheid van projecten is belangrijk.
Math: Het IVN is al vaak adviserend en educatief bezig, doch een aantal uit te
voeren projecten worden gesubsidieerd en zorgen voor een positieve bijdrage aan
de financiën van het IVN. Deze subsidies kunnen en willen we niet missen. Tevens zijn het projecten die de doelstelling van het IVN bekend maken binnen de
regio. Educatie is en blijft een belangrijk item.
Rondvraag:
Mart Christiaens:
Mart deelt mede hoe scholen momenteel omgaan met natuurbeleving en wat hun
verdere plannen zijn. Ook Staatsbosbeheer probeert steeds meer scholen bij activiteiten te betrekken. Mart wordt gevraagd een goede omschrijving van de aanvraag op te stellen waarna het IVN zal gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn.
(fototochten ontwikkelen, knopenroute) De florawerkgroep heeft hulp nodig bij
het opstellen van verslagen, wie kan hierbij helpen.
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Maasbree heeft een adoptieproject voor kinderen uitgewerkt; met belgerinkel naar
de winkel. Mart legt verder uit hoe dit werkt.
Jo Lormans: Durft het Bestuur het aan een groencursus te organiseren?
Math: Voorlopig niet. Doch er is bij de onlangs georganiseerde regiobijeenkomst
gesproken over samenwerking bij het organiseren van cursussen. Waarom zou
elke individuele afdeling zelf het wiel proberen uit te vinden als er andere afdelingen zijn die dit al eerder hebben gedaan. Samenwerking kan er toe gaan leiden
dat er in de toekomst eventueel samen een groencursus zal worden gegeven.
Math Lemmens: Is de pagina in de Kijk Op betreffende de informatie Zandberghoeve algemeen of is dit als advertentie bedoeld?
Math: Dit is inderdaad een reclameadvertentie voor de Zandberghoeve.
Frits Engels:
Waarom staan de activiteiten van het IVN Helden niet in de Natuurgids?
Peter: Het is in de afgelopen jaren moeilijk gebleken de activiteiten van het IVN
Helden tijdig bekend te maken bij de redactie zodat deze geplaatst konden worden. De betreffende redactie accepteert geen totaal programmaoverzichten. Per
bericht zal er dus met de verschijningsdatum van de natuurgids rekening gehouden moeten worden. We zullen als Bestuur kijken hoe we dit kunnen aanpakken.
Sluiting:
Om 21.50 uur sluit de Voorzitter de vergadering en dankt de aanwezigen voor
hun aanwezigheid. Een hapje en drankje staat klaar

Notulist Peter Maessen
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VOORJAARSWANDELING BEESELS BROEK.
Zondag 11 april
Vertrek 9 uur vanaf het IVN gebouw in Helden.
Hoera het is weer voorjaar we kunnen weer naar buiten.
Onze eerste wandeling gaat naar het Beesels Broek, dit is een klein maar
fijn natuurgebiedje met heel veel voorjaars bloemen en een echt Ecoduct
voor dieren die de nieuwe A73 over willen steken van en naar het Nederlands-Duits grensgebied.
We vertrekken al carpoolend vanaf het IVN gebouw aan de Kloosterstraat
12 in Helden om 9uur en zullen tegen de middag weer terug zijn.
Natuurlijk hopen we op mooi voorjaarsweer en dat de natuur een beetje
opschiet zodat we al wat van de lente kunnen genieten. Trek wel stevige
wandelschoenen aan. Het bestuur wenst jullie alvast veel wandelplezier.
De coördinatie is in handen van Wim Maassen Tel 077-4661770.

WANDELEXCURSIE NAAR DE KWAKVORS EN DE KANALEN.
Zondag 25 April
We vertrekken om 9uur vanaf het IVN gebouw aan de Kloosterstr 12 in
Helden. We zullen een kijkje gaan nemen in het gebied van de Kwakvors
en de Helenavaart. De Kwakvors is een nog relatief jong natuurgebied dat
vroeger nog bij de Peel hoorde en in de dertiger jaren is ontgonnen door
boeren en landarbeiders. Maar ondanks ontwatering en ontginning bleef
het een nat gebied dat eigenlijk alleen geschikt was als nat grasland. In de
Tachtiger jaren is het gebied weer terug gegeven aan de natuur.
Daarna heeft er zich snel weer een nieuwe flora en fauna gevestigd en
wordt het gebied regelmatig gemonitord door de plantengroep van het
IVN Helden. Waarbij al vele oude soorten zijn teruggekeerd.
Ook langs de Helenavaart vinden we veel planten en dieren waaronder
heel soms de Wielewaal en het IJsvogeltje. We starten onze wandeling
even voorbij de kruising Ontginningsweg- Kievit bij de zuidelijke ingang
van het gebied de Kwakvors. Tegen de middag zullen we weer terug in
Helden zijn. Het is raadzaam om stevige schoenen of laarzen aan te doen,
omdat het er nogal nat kan zijn.
De coördinatie is in handen van Wim Maassen. Tel 077 -4661770.
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WANDELEXCURSIE naar de Isabellagriend te Linne.
Zondag 16 Mei
Dit is een landtong aan de Zuidzijde van de Oolderplas. In de winter foerageren er heel veel watervogels, en in het voorjaar en zomer is het een
waar eldorado van bloemen en planten. Maar ook vogels zijn er in overvloed. Het gebied is ontstaan door grindwinning en wordt het jaarrond
begraasd met Konikspaarden en Galloway runderen. Het gebied bestaat
vnl. uit allerlei types grasland doorregen met waterpartijen en struikgewas. Het is aan te bevelen om laarzen of stevige schoenen aan te trekken
omdat bij nat weer de bodem nogal vettig kan zijn. We vertrekken al carpoolend vanaf het IVN gebouw aan de Kloosterstraat 12 in Helden om
8.30 uur en zullen rond het middaguur weer in Helden zijn.
We wensen jullie een fijne zondagmorgen. Uiteraard is deelname op eigen
risico. De coördinatie is in handen van Wim Maassen Tel 077- 4661770.

DAGWANDELING OMGEVING MAASTRICHT
Zaterdag 5 juni
Attentie: Het aanmelden gaat dit jaar schriftelijk en vooraf betalen.
Bijeenkomst :
07.45 uur Wilhelminaplein in Panningen
Vertrek
:
08.00 uur
Terugkomst
:
omstreeks 19.00 uur of eerder
Kosten
:
€ 12.00 leden € 14.00 niet leden
Kinderen t/m 12 jaar : hiervoor geldt een gereduceerd tarief
Onze dagwandeling brengt ons dit jaar naar de omgeving van Maastricht
net over de grens. Midden april gaan we met een voorbereidingsgroepje
de omgeving verkennen en een paar bestaande routes uitproberen.
Opgeven voor deelname aan deze wandeling kan nu al en we raden iedereen aan dit zo spoedig mogelijk te doen. We hebben een bus voor 50 personen gereserveerd bij Touringcarbedijf Ghielen en vol is vol.
Het aanmelden gaat dit jaar iets anders. We willen graag dat u vooraf betaald en schriftelijk opgeeft bij Jan Jacobs. Op blz. 27 vindt u een aanmeldingsformuliertje. Dit kunt u invullen en inleveren bij Jan Jacobs (u kunt
ook de nodige gegevens mailen naar Jan). En betalen kunt u via het banknummer van het IVN Helden. Zodra het geld binnen is komt u op de
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deelnemerslijst te staan. Als de bus vol is krijgt u telefonisch/elektronisch bericht en wordt het geld teruggestort.
Hopende op goed weer en natuurlijk weer een mooie dag.

Beste onderhoudsmannen,
Bijgevoegd een foto na het harde werken op het stuk van Wim Maassen.
Jan Stevens en Math Ghielen hebben iets gemist, zoals jullie zien.
Op zaterdag 20 februari gaan we de wilgen knotten bij de Weikes.
De tweede zaterdag in maart werken we weer samen met de jeugd bij de
poelen. De jeugd zorgt dan voor koffie etc
Hopelijk kunnen we iedereen weer hier begroeten.
Groene onderhoudsgroeten
Henk van Loon
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VERSLAG VOGELOBSERVATIE BOOTTOCHT
Zondag 24 jan 2010 van Wanssum naar Sambeek en terug.

Op een zeer koude zondagachtend vertrekken we
met een delegatie vanuit
Velden voor een vogelobservatie
georganiseerd
door IVN Helden. In verschillende media’s is hier
ruchtbaarheid aan gegeven en als nieuw lid van
IVN Maasduinen vind ik
dit een mooie gelegenheid om middels deze boottocht te ontdekken
hoe e.e.a. wordt beleefd.
Wat meteen opvalt, is dat er zoveel interesse is, jong en oud, gezinnen met
kleine kinderen. Boven op het dek was het ontzettend koud, maar de echte
freaks trotseren deze kou en ik was daarom ook ontzettend blij dat er beneden aan het raam een plaats vrij was.
Ik had van een collega een ECHTE verrekijker gekregen.
Al gauw bleek dat er echte kenners achter ons zaten, zodat mijn en onze
vragen/opmerkingen duidelijk beantwoordt werden.
Jammer vond ik dat ik/wij geen boek of gids bij ons hadden om naslagwerk te doen. De mogelijkheden om iets te nuttigen/drinken op de boot
waren ruimschoots aanwezig.
We zagen een knobbel en zwarte zwaan, krakeend, casarca en wilde eend.
Ja zo hoor je nog eens wat en wordt mijn kennis en interesse opgekrikt.
Ik wandel en fiets veel in de natuur, doch de geluiden van vogels e.d. te
ontdekken, horen en zien kost heel veel tijd en geduld.
Ik vond deze boottocht dan ook een goed begin om anders met de natuur
bezig te zijn en hopelijk dat we in de toekomst elkaar tegenkomen met het
organiseren van evenementen in samenwerking met andere afdelingen.

Mieke Rijvers Velden
Lid IVN MAASDUINEN
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VOOR DE JEUGD: BOLLEN EN KNOLLEN

Door de lange winter is alles nog in winterslaap. Nog haast nergens zijn
de eerste tekenen van het voorjaar in de natuur te vinden. Heel voorzichtig
heb ik al de eerste puntjes van de bollen in de tuin uit de aarde omhoog
zien piepen, maar het is nog geen mooie bloemenpracht.
Toch zijn we op deze avond in februari aan de slag gegaan met bollen en
knollen. Eerst een leuke lezing over het wat en hoe van bollen en knollen.
Het geheel geïllustreerd met prachtige tekeningetjes met mooie kleine
baby’s bij de bollen en knollen. Natuurlijk is het kijken naar een leuk,
grappig en leerzaam plaatje aardig, maar veel leuker is het om de dingen
zelf te gaan ontdekken.
We zijn dus in groepjes aan het werk gegaan. Hebben bollen en knollen
beter bekeken onder de microscoop. Hebben er mooie stempels van gemaakt en nog veel en veel meer. Het was dus weer een heerlijke gezellige
avond met de kinderen die weer veel te snel om ging.
Alvast even wat aandacht voor de jeugdwerkdag van de jeugd.
Er hebben zich weer zo’n 15 kinderen aangemeld voor het werken in de
natuur met de grote mannen en vrouwen van het IVN. We gaan op zaterdag 13 maart er weer een gezellig feest van maken met natuurlijk hard
werken, maar ook weer heel veel plezier.
Het is rond de poelen erg nat dus de (lies)laarzen zullen dit keer wel van
stal moeten. Als we klaar zijn dan kan moeder natuur weer lekker wakker
worden en genieten van een welverdiend zonnetje dat weer kans krijgt om
de poelen te beschijnen. En dat allemaal dankzij jullie harde werken!
De komende maanden gaan we nog verschillende dingen doen. Zo gaan
we nog op bezoek bij een nationaal park en op andere plaatsen. Maar we
gaan natuurlijk niet alles verraden. Tot ziens jongens en meiden op de
woensdagavonden van 18:00 u tot 20.00 u in ons clubgebouw. Voor aanen afmelden van activiteiten graag even een mailtje naar jeugdivn@roger-leunissen.nl. Ook voor andere vragen over de jeugdactiviteiten
kunt u dit emailadres gebruiken.

Groetjes
Angélique Leunissen
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VOOR DE JEUGD

Wat was het koud in januari. De afgelopen winter heb je kunnen genieten
van sneeuw en ijs. Eindelijk een echte winter. Dat het echt koud was
merkten we op 27 januari. We kwamen toen bij elkaar in het IVN gebouw. De echte doorzetters waren toch gekomen. Voor anderen was het te
gevaarlijk, want het was toen ook erg glad. De kinderen die gekomen
waren hebben genoten van plaatjes, tekeningen en geluiden van vleermuizen. Frans Verdonschot heeft die avond verzorgd. Hij heeft ons veel laten
zien en horen over die boeiende beestjes. De leden die er waren wisten
ook veel te vertellen. Leuk is ook dat er nog veel geheimen zijn rondom
die vleermuisjes. Veel weten we al, heel veel weten we nog niet. De komende weken kunnen we ’s avonds weer genieten van die een beetje
“raar”vliegende muisjes. Let er maar eens op als het donker wordt.
Heel veel plezier!

Jan van Enckevort
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EVEN TERUGBLIKKEN…….

Donderdag 7 januari; Nieuwjaarstreffen
Zoals vanouds weer een gezellige avond met een drankje en een hapje
en……. Vooral gezellige mensen. In het weer zeer sfeervolle IVN home
wensten we elkaar natuurlijk weer de allerbeste wensen voor het nieuwe
jaar en bevestigden we ook weer dat naast het vele werk voor, in en met
de natuur we ook een geweldige club zijn met enthousiaste natuurliefhebbers en fijne mensen.
Aantal bezoekers: 25
Zondag 24 januari; Vogelobservatietocht over de Maas.

Al jaren doen we het. In januari
op de maas duizenden vogels
observeren die op en langs de
rivier in een koud en bar, maar
soms ook een wonderschoon,
winterlandschap proberen in leven te blijven. Duizenden Canadese ganzen, kolganzen, nijlgansen, brandganzen bevolken de
oevers. Nonnetjes, kuifeenden,
futen en nog veel meer zoeken op de rivier naar voedsel.Het geheel
wordt gecomplementeerd met hier en daar een buizerd en soms ook
een vroege wulp. Voor mij bijzonder was de kennismaking met een
bijzonder mooie eend, de Casarca eend. Het is altijd weer geweldig
bovendeks te luisteren naar degene die een bepaalde vogel het eerst
spot. Als zo iemand dan de vogel noemt gaan ineens alle hoofden
met de hierbij horende verrekijkers in dezelfde richting. Daarna
volgt automatisch de discussie of het wel de juiste benaming voor
die vogel is.
We organiseren deze tocht altijd samen met IVN Bakel en Milheeze, de Maasdorpen en enkele vogelvrienden uit de regio. Aantal
bezoekers: 100
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Donderdag 11 februari; vogels en kikkers uit Equador.
Het was een beetje een gok om Sebastiaan, Leonardo Moya Ludena deze
avond te laten verzorgen. Deze natuurgids uit Equador, getrouwd met een
in zijn geboorteland ontmoette Heldense, sprak geen Nederlands, had
maar een deel van zijn dia-materiaal hier, maar was vooral enthousiast.
We hadden hen al eerder ontmoet tijdens de paddestoelenwandeling in
Belfeld. Door toeval kwamen we er achter dat hij natuurgids was en verwoed fotograaf. Hij liet
ons genieten van voornamelijk door hem zelf gemaakte opnames van de
prachtige vogelwereld in
zijn land en van de bijzondere
kikkersoorten.
Voor een klein deel had
hij ook wat beelden geleend van het internet,
doch daarmee waren de
beelden niet minder mooi.
Sebastiaan is een kenner die naast de namen in het Nederlands of soms
ook in het Duits van de vogels en kikkers ook de Latijnse namen kent.
Kortom een zeer geslaagde avond door een weliswaar kleine, maar zeer
gedreven natuurkenner. Aantal bezoekers: 35
Donderdag 25 februari; Dialezing over vogels in Schotland.
Als we Henk van Dijk op het programma hebben staan dan weten we dat
we naast uitleg over lenzen, converters, vergrotingen enz ook nog schitterende natuuropnames te zien krijgen. Op deze avond heeft hij met deze
diaserie over Schotland zichzelf weer eens helemaal overtroffen. Hoe hij
het klaar krijgt zo’n werkelijk schitterende opnames te maken grenst bijna
aan het onmogelijke. Hij vertelde dat hij op zijn buik tussen de zeerobben
had gelegen om oog in oog opnames te kunnen maken. De oh’s en ah’s
waren niet van de lucht deze avond. Aan het begin van de avond verraste
Henk ons met enkele meer dan haarzuiver en schitterende opnames van de
ijsvogel in zijn nest. Al ontstond er wel even een korte discussie over mogelijke verstoring. Doch de opnames bewezen dat de vogel er niets van
gemerkt had. Het was zo’n geweldige totaalserie dat wat mij betreft hij zo
snel mogelijk hiermee nog eens terug mag komen. Aantal bezoekers: 33
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Donderdag 11 maart; Film Earth
Een portret van onze planeet, zo stond in de uitnodiging voor deze avond
in de Kijk Op. De film neemt ons in werkelijk fenomenale beelden mee
van de Noordpool naar Antarctica, de Zuidpool. Van beelden van de wanhopig naar voedsel zoekende ijsbeer met zijn jongen via geweldige beelden van het Amazonegebied met schitterende beelden van woeste watervallen naar tegen luchtstromen vechtende kraanvogels om over het Himalaya gebergte heen te komen op weg naar hun broedgebieden. Maar ook
de lange tocht van olifanten door een gortdroge Afrikaanse woestenij op
zoek naar water. We volgden de tocht van een bultrugwalvis met zijn jong
naar de voedselgebieden en stonden verbaasd hoe zo een enorm dier meters hoog uit de zee kan springen. Kortom een soms adembenemende natuurbeleving. Aantal bezoekers: 13
Zaterdag 13 maart; Natuurwerkdag met jeugd in het Kwistbeekdal.
Twee keer per jaar komt onze IVN jeugd
ons helpen bij het onderhoud van twee poelen in het Kwistbeekdal. De ene keer in
november (zie een artikel in de vorige Kijk
Op) en een keer in maart. Zaterdag 13
maart was het weer zover. Een twaalftal
jeugdigen hebben zich samen met enkele
ouders, leden van de jeugdwerkgroepleiders
en natuurlijk de leden van onze onderhoudswerkgroep letterlijk weer uit de naad
gewerkt om weer een groot gedeelte van de
randen van de poelen boom en struikvrij te
maken en tevens een baan vrij te maken
voor de vlindertrek. Het is voor ons steeds
weer een prachtige werkmorgen. Het vallen
van een dikke boom roept steeds weer een
gejuich op al moet er soms ook bruut geweld aan te pas komen om een grote boom “om “ te krijgen. Soms zijn ze
zo enthousiast dat ze te laat roepen als een boom gaat vallen. De vader
van een van onze jonge gasten werd hiervan de dupe. Het resultaat was
een dikke bult op zijn grijze hoofd en een pijnlijke schouder. Gelukkig
viel het achteraf allemaal erg mee, maar daarna waren we wel veel voorzichtiger. Kortom weer een geweldige morgen.
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Aanmeldingsformulier
Dagwandeling op zaterdag 5 juni 2010
IVN Helden
Naam

……………………………………………………….

Adres

………………………………………………………

PC/plaats

……………………………………………………….

Tel:

……………………………………………………….

E-mail adres ………………………………………………………
Meldt zich met …… personen aan voor de dagwandeling op 5 juni
Dit formulier vóór 1 juni inleveren bij Jan Jacobs. W. Crijnsstraat 7.
5988 KL Helden of mailen naar jjjacobs@home.nl
Kostenoverzicht:
……….. x € 12,00 (leden)
……….. x € 14,00 (niet-leden)
……….. x € 8,00 (kinderen t/m 12 jaar)
Totaal bedrag € …………..
Dit bedrag overmaken op bankrekening: 141926961 t.n.v.
IVN Helden o.v.v. dagwandeling en het totale aantal personen.
Zodra het geld binnen is komt u op de deelnemerslijst te staan.
Als de bus vol is krijgt u telefonisch/elektronisch bericht en wordt
het geld teruggestort.
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Het IVN (vereniging voor natuur- en milieueducatie) is een landelijke
vereniging die in 1960 is opgericht, met als doel het bevorderen van het natuuren milieubesef, door middel van lezingen, excursies, wandelingen en
natuuronderhoud.
Het IVN bestaat uit een aantal plaatselijke afdelingen, die op hun eigen manier
deze doelstelling nastreven. IVN Helden is in 1978 opgericht.
Wilt u graag lid worden van het IVN Helden dan kunt u zich voor meer
informatie en aanmelding wenden tot de ledenadministratie:
Sytske Venstra. Hoekerstraat 9B, 5987 AN Egchel. Tel.077-3060791.
Of via een van de andere bestuursleden.
Abonnementen kunnen elk moment ingaan en worden automatisch verlengd.
Bij aanmeldingen na 1 september van het lopende jaar worden de contributie
en het abonnementsgeld gehalveerd.
Opzegging schriftelijk, tenminste twee maanden voor het einde van het jaar
bij de ledenadministratie.
Het lidmaatschap IVN lid:
Huisgenoot lid:
Een abonnement op de Natuurgids

€ 22,50 per jaar.
€ 14,00 per jaar
€ 13,50 per jaar.

ADRESSEN BESTUUR EN WERKGROEPEN
Voorzitter:
Math Ghielen, Schoutenring 14, 5981 DS Panningen
Tel: 077-307 49 39
Secretaris, Vogelwerkgroep en PR:
Peter Maessen, Dorpstraat 89, 5993 AM Maasbree
Tel: 077-465 37 61 ivnmaessen@home.nl
Penningmeester, Redactie Kijk Op en Ledenadministratie:
Sytske Venstra, Hoekerstraat 9 B, 5987 AN Egchel
Tel: 077-306 07 91
Bestuurslid:
Wim Maassen, Koetsiersweg 8, 5988 CN Helden
Tel. 077-466 17 70
Bestuurslid:
Jan Stevens, St. Lambertusstraat 17, 5988 EE Helden
Tel. 077-3076232

Het mee doen aan onze wandelingen, excursies, dia- of thema avonden is voor
iedereen gratis. Wilt u toch iets geven dan kan dat op
Banknummer: 14.19.26.961 van IVN Helden. O.v.v. gift.

Jeugdwerkgroep:
Angelique Leunissen, Dr. Cuijpersstraat 19, 5981 TX Panningen
Tel: 0654712114

“Kijk Op” is een uitgave van het IVN Helden. Dit blad verschijnt 4 keer per
jaar in een oplage van 175 exemplaren. Kopij kunt u inleveren op diskette/Email of op papier bij de redactie van de Kijk Op. Svenstra@hetnet.nl

Groene Winkel:
Jo Lormans, Markt 109, 5981 AP Panningen
Tel: 077-307 22 85

Data “Kijk Op”

Activiteitenwerkgroep:
Jan Jacobs. W. Crijnsstraat 7. 5988 KL Helden
Tel: 077-307 77 92

Aanleveren kopij:
Voor 7 december
Voor 7 maart
Voor 7 juni
Voor 7 september

Verschijningsdata:
begin januari
begin april
begin juli
begin oktober

Website IVN Helden: http://www.ivnhelden.nl
Leden kunnen een account aanvragen voor het besloten gedeelte.

Landschapsonderhoud werkgroep:
Henk van Loon. Past.Knippenbergstraat 14, 5988 CV Helden.
Tel: 077-3076874
Florawerkgroep:
Toos Wilms. Zeelen 38, 5981 PN Panningen.
Tel: 077-3075111

Kijk Op
1978

IVN Helden

1 ree mannetje
2 ree vrouwtje met jong
3 pruikgewei
4 prent voorhoef
5 prent achterhoef
6 muntjak
7 waterree

haas

Jaargang 28 nummer 3 april 2010

Kijk Op
1978

IVN Helden

gewone grootoor vleermuis

konijn

Jaargang 28
bever

nummer 4 juli 2010

Het IVN (vereniging voor natuur- en milieueducatie) is een landelijke
vereniging die in 1960 is opgericht, met als doel het bevorderen van het natuuren milieubesef, door middel van lezingen, excursies, wandelingen en
natuuronderhoud.
Het IVN bestaat uit een aantal plaatselijke afdelingen, die op hun eigen manier
deze doelstelling nastreven. IVN Helden is in 1978 opgericht.
Wilt u graag lid worden van het IVN Helden dan kunt u zich voor meer
informatie en aanmelding wenden tot de ledenadministratie:
Sytske Venstra. Hoekerstraat 9B, 5987 AN Egchel. Tel.077-3060791.
Of via een van de andere bestuursleden.
Abonnementen kunnen elk moment ingaan en worden automatisch verlengd.
Bij aanmeldingen na 1 september van het lopende jaar worden de contributie
en het abonnementsgeld gehalveerd.
Opzegging schriftelijk, tenminste twee maanden voor het einde van het jaar
bij de ledenadministratie.
Het lidmaatschap IVN lid:
Huisgenoot lid:
Een abonnement op de Natuurgids

€ 22,50 per jaar.
€ 14,00 per jaar
€ 13,50 per jaar.

ADRESSEN BESTUUR EN WERKGROEPEN
Voorzitter:
Math Ghielen, Schoutenring 14, 5981 DS Panningen
Tel: 077-3074939
Secretaris, Vogelwerkgroep en PR:
Peter Maessen, Dorpstraat 89, 5993 AM Maasbree
Tel: 077-4653761
ivnmaessen@home.nl
Penningmeester, Redactie Kijk Op en Ledenadministratie:
Sytske Venstra, Hoekerstraat 9 B, 5987 AN Egchel
Tel: 077-3060791
Bestuurslid:
Wim Maassen, Koetsiersweg 8, 5988 CN Helden
Tel. 077-4661770
Bestuurslid:
Jan Stevens, St. Lambertusstraat 17, 5988 EE Helden
Tel. 077-3076232

Het mee doen aan onze wandelingen, excursies, dia- of thema avonden is voor
iedereen gratis. Wilt u toch iets geven dan kan dat op
Banknummer: 14.19.26.961 van IVN Helden. O.v.v. gift.

Jeugdwerkgroep:
Angelique Leunissen, Dr. Cuijpersstraat 19, 5981 TX Panningen
Tel: 0654712114

“Kijk Op” is een uitgave van het IVN Helden. Dit blad verschijnt 4 keer per
jaar in een oplage van 175 exemplaren. Kopij kunt u inleveren op diskette/Email of op papier bij de redactie van de Kijk Op. Svenstra@hetnet.nl

Groene Winkel:
Jo Lormans, Markt 109, 5981 AP Panningen
Tel: 077-3072285

Data “Kijk Op”

Activiteitenwerkgroep:
Jan Jacobs. W. Crijnsstraat 7. 5988 KL Helden
Tel: 077-3077792

Aanleveren kopij:
Voor 7 december
Voor 7 maart
Voor 7 juni
Voor 7 september

Verschijningsdata:
begin januari
begin april
begin juli
begin oktober

Website IVN Helden: http://www.ivnhelden.nl
Leden kunnen een account aanvragen voor het besloten gedeelte.

Landschapsonderhoud werkgroep:
Henk van Loon. Past.Knippenbergstraat 14, 5988 CV Helden.
Tel: 077-3076874
Florawerkgroep:
Toos Wilms. Zelen 38, 5981 PN Panningen.
Tel: 077-3075111

VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE

IVN HELDEN

Het IVN gebouw. Kloosterstraat 12 te Helden
Route: Bij de rotonde bij hotel Antiek richting Kessel.
Na ong. 200 meter bij de bocht links af, schuin de Kloosterstraat in.
Het tweede gebouw aan de rechter kant is het IVN gebouw.
De ingang bevindt zich aan de rechter zijkant.
Parkeerplaatsen aanwezig.
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Activiteiten
Juli-augustus-september 2010
Datum

Activiteit IVN totaal

Do 15 juli Zomeravondwandeling
Doorbrand/Waterbloem Roggel
Vertrek 19.00 uur vanaf het IVN gebouw
Coördinator: Wim Maassen Tel. 077-4661770
Zo 22 aug Wandeling Hinzbeckerbruch
Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw
Coördinator: Peter Maessen Tel. 077-4653761 en
Huub van Hegelsom Tel. 077-4652025
Zo 12
Wandeling Meinweggebied
sept
Vertrek 8.00 uur vanaf het IVN gebouw
Coördinator: Wim Maassen Tel. 077-4661770
Zo 3 okt Paddenstoelenwandeling gids Gerard Dings
Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw
Coördinator: Jan Jacobs Tel. 077-3077792
Datum

Activiteiten IVN Floragroep

13 juni
9.00 uur

Kwistbeek
Bij elkaar komen achter Tuincentrum Teeuwen

4 juli
9.00 uur

Bloemenweide Peter Maessen
Bij elkaar komen Helenaveenseweg 11a

18 juli
9.00 uur

Vlakbroek
Bij elkaar komen op de parkeerplaats bij de Kerk

25 juli
9.00 uur

Visvijver Breeërpeel
Bij elkaar komen bij de ingang van de visvijver

15 augustus
9.00 uur

Belgenhoek/Kwakvors/Scherliet
Bij elkaar komen ingang Kwakvors (tussen
Kwakvors en Scherliet)

2

Blz.
5

5

VOORWOORD

Beste natuurliefhebbers
Jong en oud, groot en klein hebben inmiddels al weer enkele keren
mogen genieten van die heerlijke zonnewarmte. Het zag er even
naar uit dat die heerlijke warme zomeravonden maar niet wilden
komen. Nu U deze Kijk Op krijgt is het inmiddels hartje zomer en
hebben heel, heel veel planten en dieren al weer gezorgd voor een al
ras naderende herfst en natuurlijk die strenge winter die beslist weer
komt. Mooi die seizoenen, mooi die zorg van moedertje natuur.
Dat alles dankzij de zon!
Allen een fijne zomer vol afwisseling gewenst.
Zonder zon kunnen we niet!
Zonder regen kunnen we niet!

De redactie
Jan van Enckevort

Kijk Op, juli 2010
Jaargang 28, nummer 4
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In memoriam

Gé Kessels.

In een ontluikend voorjaar, op weg naar warmte en licht, nam Gé Kessels
op 15 april voor het laatst afscheid van zijn gezin. Op 21 april namen ook
zijn familie, vrienden en allen die hem kenden en waardeerden, afscheid
van hem in het crematorium Midden Limburg te Baexem.
Gé was een natuurliefhebber. Hij hield van de elementen, water, hout en
steen.
Hij hield van de “gewone “ dingen van het leven.
Jarenlang was hij samen met Mieke, zijn vrouw, en zijn kinderen actief bij
onze jeugdwerkgroep. Samen hebben ze hun liefde voor de natuur overgedragen aan vele jeugdigen. Samen hebben ze op boomplantdagen bossen aangeplant en chocolademelk warm gemaakt in een grote pot, hangend aan een driepoot boven een houtvuur.
De IVN-ers van het eerste uur bewaren fijne herinneringen aan hem. De
laatste jaren was hij minder actief betrokken bij onze vereniging doch
bleef hij wel lid en volgde onze activiteiten vol belangstelling.
We wensen Mieke en zijn kinderen in de toekomst weer alle rust toe om
weer ten volle van onze prachtige natuur te kunnen genieten.

Math. Ghielen
Voorzitter.
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ZOMERAVOND WANDELING IVN HELDEN.

Wanneer: Donderdag 15 Juli
Vertrek om 19 uur vanaf het IVN gebouw Kloosterstraat 12 in Helden.
Waarheen: De Doorbrand en Waterbloem Roggel-Heibloem.
Dit gebied dat gelegen is tussen de Boerderijweg en Roggel bestaat uit
droge en natte gebieden open landschappen en kleinschalige landbouw en
heeft daardoor een rijke en gevarieerde biodiversiteit Hopelijk kunnen we
weer op jullie warme belangstelling rekenen.
Jullie gids zal zijn Wim Maassen
Voor meer info Tel: 077- 4661770 of 06 10671276
Natuurlijk is iedereen van harte welkom.

WANDELING HINSBECKERBRUCH

Zondag 22 augustus
Net over de grens bij Venlo ligt het natuurgebied Krickenbecker Seën, een
van de oudste beschermde natuur gebieden van Nordrein-Westfalen.
Een uitgestrekt gebied met akkers, weiden, moerassen en meren, oude
watermolens enz. enz.
De aanwezige heuvelrug verbindt bovenstaande onderdelen tot een aantrekkelijk natuurgebied waarvan de meest belangrijke delen onder natuurbescherming vallen. Een gebied met een rijke historie waarvan het midden
in het gebeid gelegen kasteel Krickenbeck nog een overblijfsel is.
4 Vrij grote meren (Poelvennsee, Schrolijk, Hinsbecker Bruch en Glabbacher Bruch) zorgen voor een eldorado voor vogels en de aanwezige moerassen zorgen voor een rijke fauna.
Onze wandeling zal beginnen bij de Leuther Muhle. Een oude watermolen
die nog intact is gebleven.
Op zondag 22 augustus vertrekken we vanaf het IVN gebouw om 8.30
uur. Om ongeveer 12.00 uur zullen we hier weer terug zijn.
Voor meer informatie kunt u bellen met Peter Maessen tel 077-4653761
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HET VOORJAAR ONTLUIKT IN HET BEESELS BROEK.

Terugblik op wandeling Beesels Broek op zondag 11 april 2010
“ Ik krijg de lentekriebels als ik zie hoe de sober gepentekende kale winterwereld langzaam maar zeker ingekleurd raakt met groen. Het begint
met een ragfijne waas dat schijnbaar vanuit de bodem oprijst en langzaam
maar zeker steeds verder de struiken in kruipt, in de bomen klimt, steeds
intenser groen wordt, tot het uiteindelijk het takkenskelet helemaal aan
zich onttrekt.
Een pentekening wordt aquarel en die aquarel heet “lente.” aldus Guus
Urlings onlangs in zijn column in het dagblad “de Limburger”.

Broekbos
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Op zondag 11 april vond de eerste (voorjaars)wandeling plaats van het
IVN Helden. Enwel in het Beesels Broek.
Het Beesels Broek ontleent zijn waarde aan de overgang van vochtige
naar droge omstandigheden. Elzenbroek- en populierenbos, afgewisseld
met kleine, vochtige graslandpercelen zijn beeldbepalend. Een schitterend
museum in de volle ontluikende natuur.
Op de parkeerplaats bij de Bakhei startte de wandeling o.l.v. Mart Christiaens door “zijn” gebied.
Een 14 tal personen verkozen op deze ietwat frisse, maar zonnige zondagmorgen deze natuur boven het museum (museumweekend).

Broekbos

Korte gebiedsbeschrijving
Het Beesels Broek ligt ten zuidoosten van Beesel en is een vlak en nat
gebied (oude Maasarm). Rond 1800 had het gebied 2 functies:
1.
Er werd door de plaatselijke bevolking turf gestoken
2.
Weidegrond voor het vee.
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De hoger gelegen gebieden op het oostelijk gelegen Maasterras waren in
gebruik als akker. Vanaf het begin van de 20ste eeuw wordt op grote schaal
geprobeerd het broekgebied droog te leggen.
Tijdens de ruilverkaveling van rond 1960 zijn de 2 in het gebied ontspringende beken rechtgetrokken, zodat o.a. het (k)welwater beter werd afgevoerd.
De Teutebeek mondt uiteindelijk uit in de Swalm en de naar het noorden
stromende Tas- of Huilbeek mondt uit in de Maas.
Tevens zijn toen (door de mens gekweekte rassen) populieren aangeplant.
In 1999 is een natuurherstelproject uitgevoerd. Toen zijn er hydrologische
maatregelen genomen, zodat het water langer in het gebied kan worden
vastgehouden. Dit gebeurt door stuwen. Kleine slootjes verdichten dit
watervoerende netwerk en zijn van levensbelang voor de plantengemeenschappen.
Vanaf 2004 is ten oosten van het Beesels Broek de A73 aangelegd.. Deze
kan negatieve gevolgen hebben op de voormalige hydrologie door het
veranderen van (k)welstromen. De toenemende geluidsbelasting speelt in
deze ook een rol.
Wandelverslag
Vanaf de Bakhei, met klimaatbosje, wandelde het gezelschap via de vroegere Schans naar het Bussereinds kapelletje.
Op een zeer enthousiaste manier vulde men elkaar tijdens de wandeling
aan met nuttige informatie.
Via de zeldzaam voorkomende
eikvaren
passeerden we o.a. de
bergvlier, de Turfhei,
2 (k)welwaterplekken
om vervolgens het
gebied te bekijken
vanaf het nieuwe ecoduct over de A73.
Dit ecoduct biedt een
veilige oversteek voor
allerlei dieren en verbindt natuurgebieden met elkaar die door de aanleg van wegen versnip-
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perd zijn geraakt. Via deze ecoducten kan het wild veilig van het ene natuurgebied naar het andere trekken. Hierdoor beschikken zij over een groter leefgebied. Om de dieren tijdens het oversteken zo min mogelijk te
storen, zijn de nieuwe ecoducten niet voorzien van fiets- en/of wandelpaden.
Via een donker bosje en lok- en/of voederplaats kwamen we bij het
infopaneel van het Limburgs Landschap. En daar stonden ze toch. De
gouden bloemen en de pluizen van één van de eerste lentebodes: het klein
hoefblad. Op een rommelige plek aan de rand van de parkeerplaats. Zomaar tussen de kiezel.
Op onze weg zagen we vervolgens een van de eerste voorjaarsbloeiers:
het speenkruid, met zijn fel gele kleur markant aanwezig in het landschap.
Vlak in de buurt stond langs de wegkant volop de bosanemoon. Een sierlijk, rechtop groeiend, overblijvend
gewasje met kruipende wortelstok.
Bijna niemand weet en beseft dat deze
plant giftig is. Deze zogeheten stinzenplant verdwijnt zodra de loofbomen weer volop in de bladeren komen
te zitten. Op naar het anemonenbosje.
Deze tapijtvormende bloemenpracht is samen met het rijkelijk aanwezige
speenkruid een lust voor het oog. Zeker langs de slootkant. En als de zon
ook nog een duit in het zakje doet is het genieten in optima forma.
Via een doorsteek door
het
anemonenbosje
wandelden we terug
richting infopaneel om
even later de weg te
vervolgen langs een
beek. Lekker nat en
soppig. Onze ogen
vielen op diverse dierensporen, zoals wild
zwijn, ree, vos, eend
en reiger. Een vergane
biefstukzwam trok ons
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aller aandacht. Aan de linkerkant lagen zeer natte weilanden (wetlands)
met nog enkele ganzen en eenden. De aanwezige reigers waren druk met
hun prooi zoeken en verschalken.
Langzamerhand kwamen we weer in de bewoonde wereld. Ondertussen
passeerden we een plek waar men vroeger van klei gevormde bakstenen in
de zon te drogen legde. Deze gedroogde stenen gebruikte men alleen voor
de binnenmuren.
Via een kleine, maar schitterende hoogstamboomgaard (sommige knoppen stonden op springen) kwamen we via Kerstenberg Hof bij het Bakhei’s kapelletje. Gebouwd rond 1870 en gewijd aan O.L. Vrouw van het
Heilig Hart. (zie zijgevel).
Aan de achterkant, tegenover de oude linde, zit een
houten kruis, voorzien van
een metalen offerblok.
Waarschijnlijk gaat het
hier om een zogenaamd
hagelkruis, waar vroeger
gebeden werd opdat er
geen hagel zou vallen die
de zo belangrijke oogst
kon vernielen.
Na een kaarsje en een gebed tot Maria belandden
we bij het startpunt.
Een wandeling door een
parel van een natuurgebiedje kwam ten einde.

achterkant Bakhei's kapelke met hagelkruis

Mart Christiaens
Schrijver/fotograaf
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Terugblik op wandeling Kwakvors en de kanalen op 24 april 2010
( een wandeling met vallen en opstaan )

Op een schitterende zondagmorgen vertrokken een 15 tal nieuwsgierige
wandelaars al carpoolend richting Grashoek.
Grashoek, een dorp gelegen te midden van velden, bossen en natuurgebieden, tegen de grens met Noord-Brabant, op de rand van de Peel.
Het is een jong dorp, gebouwd op met zware arbeid ontgonnen terrein. De
naam “Ontginningsweg” getuigt hier nog van.
Naast de uitgebreide land- en tuinbouwgronden met kassen en veehouderijen liggen er ook prachtige natuurgebieden, zoals de Kwakvors en
Scherliet. Ook de Marisberg, inclusief het hoogste punt van de voormalige
gemeente Helden, ligt in de buurt.
De wandeling begon bij de zuidelijke ingang van het natuurontwikkelingsgebied de Kwakvors. Na de ontginning bleef het een nat gebied, alleen geschikt als nat grasland. In dit aan de natuur terug gegeven gebied
heeft zich een nieuwe flora en fauna gevestigd, waarbij vele oude soorten
zijn teruggekeerd.

Veenput
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Na dwars door dit natte gebied gewandeld te hebben, werden we angstvallig begeleid door een kudde koeien met kalveren. Wie hield wie in de
gaten? Vallend en opstaand bereikten we het prachtige “eikenlaantje”.
Wim vertelde van de verschillende benamingen zoals Belgenhoek – Marisberg met zijn hoogste punt. De ontginning kwam uitvoerig aan de orde.
Eveneens de archeologische ontwikkeling. De Peelhorst kwam omhoog.
Dat betekende dat de Maas gedwongen werd naar het oosten te stromen.
We passeerden een veldje met bijna uitgebloeid groot hoefblad. Ook de
vlinders lieten zich talrijk zien, waaronder het oranje tipje.
Het natuurgebied de Scherliet is niet toegankelijk voor het publiek. We
zijn er zodoende omheen gewandeld.
Op de splitsing naar de Belgenhoek gaf onze “Romeinendeskundige”
Math Ghielen uitleg over de Romeinse sierschijf.
In 1844 werd bij het turfgraven in de Peel bij Grashoek in de buurtschap
Maris een vergulde sierschijf gevonden. Deze is vervaardigd in de eerste
eeuw voor Christus in Thracië (het huidige grensgebied van Roemenië/Bulgarije) nabij de monding van de Donau. Mogelijk is deze sierschijf
door de Romeinen meegevoerd naar onze contreien. Wanneer de sierschijf, samen met de eigenaar te water is geraakt in de Heldense Peelmoerassen, is niet met zekerheid vast te stellen.

De koningsvaren liet duidelijk zijn ontluikende krulsprieten zien aan ons natuurgenieters.
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Verder wandelend kwamen we bij de Helenavaart. Hier langs lopend getuigden de diverse turfputten nog van noeste Peelarbeid en turfsteken in
verleden tijden. Bij een geringde boom kregen we uitleg hierover van een
toevallig meelopende bomendeskundige.

Even verderop zwom een Nijlgans met 5 jonkies.

Omgevallen bomen waarvan de takken toch weer richting hemel groeide,
braakballen, het bont zandoogje.
Een lust voor diegenen die zijn ogen de kost geeft en hiervan wil genieten.
Tegen 12 uur waren we met een voldaan gevoel bij de auto’s terug.
Een schitterende wandeling o.l.v. Wim Maassen kwam ten einde.

Mart Christiaens
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Dagwandeling grensoverschrijdend mooi Maastricht
zaterdag 5 juni
Ja op 5 juni was het weer zover, de zoveelste dagwandeling van ons”
IVN”. 50 Personen stonden op het Wilhelminaplein gepakt en gezakt
klaar om in de bus te stappen en zo richting Zuiden te vertrekken.
Vorig jaar zaten de weergoden ons tegen en zorgden er toen voor dat de
wandeling grotendeels door regen werd vergezeld.
Nu het grote contrast de zon scheen bij vertrek al op zijn best en zou alleen maar harder gaan schijnen. De organisatie had vanwege de voorspelde 28 graden de bereikbare deelnemers aan deze wandeling al geadviseerd
genoeg drinken en petjes mee te nemen.
In Maastricht aangekomen werd op het terras van het rustieke Slavante de
dag begonnen met het nuttigen van een kopje koffie en/of thee zonder
gebak. Daarna al direct een flinke klim omhoog naar de top van de Enci
groeve. Vanuit diverse uitkijkpunten kon men de enorme groeve goed
bekijken. Tijdens de wandeling konden we genieten van mooie bossen en
schitterende uitzichten over het Zuid-Limburgse heuvelland, oude mergelgrotten enz enz. Halverwege de wandeling zouden we pauzeren boven
op het Fort Eben-Emael. Het was flink ploeteren om daar te komen maar
het resultaat mocht er dan ook zijn.
Liefhebbers en dat waren ze bijna allemaal maakten vanaf de picknickplaats boven op het fort gebruik van het toetje op deze locatie.
Na een korte wandeling van ca 3 kwartier arriveerden we op het ca 40
meter hoge uitkijkpunt met een schitterend zicht over het Albertkanaal en
de nieuwe en oude Maas. In de verte op Nederlands grondgebied een
mooi zicht op Oost Maarland.
Daarna terug naar de rest van de groep die onder was gebleven, nog gauw
even een consumptie nuttigen op het terras van een oude watermolenrestaurant aan de rivier de Geer en verder maar.
Klimmen, dalen en weer klimmen, en dat met deze temperatuur het viel
niet altijd mee, maar met de gedachte aan het eind van de wandeling in
Eijsden op een terrasje de dag af te kunnen sluiten gaf menigeen de kracht
verder te gaan.
Op het eind van de wandeling nog een flinke klim middels een ca 100
treden tellende trap en daarna richting het pontje aan de Maas dat ons zou
laten oversteken naar Eijsden.
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Tijdens de wandeling werd er door meerdere personen gesproken over de
mooiste wandeling die het IVN ooit heeft gehouden. Dit zegt genoeg.
In Eijsden aangekomen hadden we nog een half uurtje om op een gezellig
terrasje een of meer consumptie’s te nuttigen.
Om 18.00 uur stond de bus weer klaar om te vertrekken.
Om 19.00 uur waren we terug in Panningen.
Alom een geslaagde wandeling.
Langs deze weg wil ik de organisatie bedanken voor het organiseren van
deze prachtige dag.

Peter Maessen
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Dagtocht 2010
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NOTULEN Ledenvergadering IVN HELDEN 15 april 2010

Afgemeld: May Hendrikx en echtgenoot, Harry Senden, Jan Jacobs, Jac
Ottenheijm en Johan Ter Heide.
Aanwezig: Peter Maessen (Grashoek), Jos Hunnekens,Jan Knapen, Riet
v.d. Heuvel, Jack Hunnekens, Mart Christiaens, Peter Wijnhoven, Jo
Lormans, Ber Aerts, Jos van Hal, Jac Kerkhofs, Math Lemmens, Henk
van loon, Toos Wilms, Sytske Venstra, Math Ghielen, Wim Maassen, Jan
Stevens en Peter Maessen.
Notulist : Toos Wilms
1.
Welkomstwoord door de voorzitter:
De voorzitter (Math) heet de aanwezigen van harte welkom. Bestuurslid
Wim Maassen zal i.v.m. ziekte later komen. Secretaris Peter Maessen
komt door omstandigheden ook later. Toos Wilms zal daarom deze vergadering notuleren. Er zijn dit jaar geen jubilarissen.
2.
Opening van de Algemene Ledenvergadering:
Math geeft een beeld van de vereniging van het afgelopen jaar.

Wandelingen en educatie is de grootste peiler van de vereniging.
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Het I.V.N. heeft steeds vaker te maken met Ruimtelijke Ordening,
omdat het vooraf bij projecten wordt betrokken en daardoor meer invloed
heeft en minder bezwaarprocedures
hoeft te starten.

I.V.N. staat voor educatie en wil graag een groep schoolgidsen
realiseren. Het komende jaar onderzoekt het de mogelijkheden om een
groep schoolgidsen te realiseren. Wim Maassen vertelt zijn ervaringen als
schoolgids.

Er zijn 25 jeugdleden actief bij de jeugdwerkgroep. De vogelwerkgroep en Wim Maassen ondersteunen deze groep.

Ongeveer 20 keer is er, buiten het jaarprogramma om, op verzoek
een wandeling georganiseerd.

1 keer werd er op verzoek succesvol een kinderfeestje georganiseerd. Wim Maassen doet hiervan verslag.

Het aantal deelnemers aan activiteiten blijft op peil en de activiteiten worden gewaardeerd. Het ledenbestand blijft daardoor op peil.

Er is voor 6 jaar subsidie toegezegd voor het Kwistbeekdal.

Er is een goede verstandhouding binnen het bestuur.
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3.
Vaststelling notulen jaarvergadering d.d. 16-04-2009:
De vergadering keurt de notulen goed.
4.
Vaststelling jaarverslag 2009:
De vergadering keurt het jaarverslag goed.
5.
Verstellen verslag van de Commissie van Onderzoek:

Math Lemmens meldt dat de Commissie van Onderzoek bestond
uit hem en Peter Wijnhoven. De vereniging is financieel gezond. De
boekhouding is gedegen en duidelijk gevoerd. Hij dankt de penningmeester (Sytske Venstra) hiervoor.
De vergadering keurt het verslag van de commissie goed.

Sytske geeft een toelichting op het financieel verslag van 2009.
Het financieel verslag 2009 wordt vastgesteld.

6.
Vaststellen begroting 2010:
Voor het Kwistbeekdal ontvangt de vereniging extra subsidie omdat er
meer kruiden per m2 moeten komen. De subsidie is bedoeld om de minderopbrengst van percelen, door niet te bemesten en te verarmen, te compenseren. De vereniging besteedt maaien en afvoeren uit. Staatsbosbeheer
voert af. Als tegenprestatie onderhoudt het IVN enkele poelen in het gebied. Door het groenplatform is gevraagd het Kwistbeekdal natuurgebied
te maken. Het is onrendabele grond voor agrariërs. Zij zouden het volplaatsen met bomen. Doel van het natuurbeheer door het IVN is dat het
Kwistbeekdal open blijft. Bovendien is het financieel voordelig voor het
IVN.
De begroting is goedgekeurd.
7.
Verkiezing en benoeming Commissie van Onderzoek:
Peter Maessen uit Grashoek en Mat Lemmens worden gekozen en benoemd.
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8.
Verkiezing en benoeming bestuursleden:
Sytske Venstra en Peter Maessen zijn aftredend. Zij worden onder applaus
opnieuw benoemd.

9.
Plannen 2010/2011:

In samenwerking met IVN Baarlo en Meijel wordt bekeken of het
mogelijk is en of er voldoende animo is om cursussen te organiseren. Het
gaat om een groencursus, libellencursus, mossencursus, vogelcursus en
schoolgidsencursus.
In het kader van de schoolgidsencursus zal Math overleggen of een combinatie met Cultuurpad (onderwijsproject) mogelijk is.

Op verzoek van Bér Aerts zal met de gemeente overlegd worden
over de boomplantdag.
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Jos van Hal attendeert op het Verenigde Naties “jaar van de biodiversiteit”. In de “groene maand” wordt dit als thema gehanteerd.
Bijbehorende onderwerpen zijn:

De ecologische hoofdstructuur beoogt in het hele land aaneengesloten natuurgebieden te realiseren. Nadeel is dat het buiten deze
gebieden moeilijker is om gebieden te beschermen.

24 april is er een bijeenkomst over bosranden van de Stichting
Bosbeheer.

Het beheer van het Kwistbeekdal, Muskesven, de activiteiten van
de onderhoudswerkgroep en de plantenwerkgroep en de vertegenwoordiging in het groenplatform zijn allemaal rechtstreeks gericht op biodiversiteit.

Mart Christiaens meldt dat “Maatschappelijke stage”nog in ontwikkeling is en daarom nog weinig concreet. Hij volgt de ontwikkelingen verder.
10.
Rondvraag:

Peter Maessen uit Grashoek vraagt om meer bekendheid te geven
aan de floragroep. Activiteiten moeten verenigingsbreed meer samen
worden ingepland. Math meldt dat er een nieuwsbrief via e-mail verspreidt wordt. Activiteiten komen op de website en de huis aan huis bladen zijn een mogelijkheid om meer te publiceren.
Komende herfst bestaan het IVN Nederland 50 jaar. Er is dan een groot
interview met het IVN door Omroep P & M.

Naar aanleiding van een vraag van Jos Hunnekens inzake de
nieuwe gemeente Peel en Maas, meldt Math dat een fusie met het IVN
Baarlo en Meijel niet aan de orde is.

Jac Hunnekens vraagt, in het kader van de privacy, om mails onder BCC te versturen.

Mart Christiaens geeft het bestuur een zelf opgesteld werkstuk
over het Beesels Broek. Hij wil over een jaar, na pensionering, PR werk
doen voor de vereniging.

Peter Wijnhoven wil wel gidsen.

Er zijn al 41 deelnemers voor de dagwandeling.
11.

Sluiting: Om 21.35 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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Honden Gedrags Centrum
& Hondentrainingen
DE NIEUWE KIJK OP HONDEN

www.calmingsigns.com
077-467 86 19
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Het IVN (vereniging voor natuur- en milieueducatie) is een landelijke
vereniging die in 1960 is opgericht, met als doel het bevorderen van het natuuren milieubesef, door middel van lezingen, excursies, wandelingen en
natuuronderhoud.
Het IVN bestaat uit een aantal plaatselijke afdelingen, die op hun eigen manier
deze doelstelling nastreven. IVN Helden is in 1978 opgericht.
Wilt u graag lid worden van het IVN Helden dan kunt u zich voor meer
informatie en aanmelding wenden tot de ledenadministratie:
Sytske Venstra. Hoekerstraat 9B, 5987 AN Egchel. Tel.077-3060791.
Of via een van de andere bestuursleden.
Abonnementen kunnen elk moment ingaan en worden automatisch verlengd.
Bij aanmeldingen na 1 september van het lopende jaar worden de contributie
en het abonnementsgeld gehalveerd.
Opzegging schriftelijk, tenminste twee maanden voor het einde van het jaar
bij de ledenadministratie.
Het lidmaatschap IVN lid:
Huisgenoot lid:
Een abonnement op de Natuurgids

€ 22,50 per jaar.
€ 14,00 per jaar
€ 13,50 per jaar.

ADRESSEN BESTUUR EN WERKGROEPEN
Voorzitter:
Math Ghielen, Schoutenring 14, 5981 DS Panningen
Tel: 077-3074939
Secretaris, Vogelwerkgroep en PR:
Peter Maessen, Dorpstraat 89, 5993 AM Maasbree
Tel: 077-4653761
ivnmaessen@home.nl
Penningmeester, Redactie Kijk Op en Ledenadministratie:
Sytske Venstra, Hoekerstraat 9 B, 5987 AN Egchel
Tel: 077-3060791
Bestuurslid:
Wim Maassen, Koetsiersweg 8, 5988 CN Helden
Tel. 077-4661770
Bestuurslid:
Jan Stevens, St. Lambertusstraat 17, 5988 EE Helden
Tel. 077-3076232

Het mee doen aan onze wandelingen, excursies, dia- of thema avonden is voor
iedereen gratis. Wilt u toch iets geven dan kan dat op
Banknummer: 14.19.26.961 van IVN Helden. O.v.v. gift.

Jeugdwerkgroep:
Angelique Leunissen, Dr. Cuijpersstraat 19, 5981 TX Panningen
Tel: 0654712114

“Kijk Op” is een uitgave van het IVN Helden. Dit blad verschijnt 4 keer per
jaar in een oplage van 175 exemplaren. Kopij kunt u inleveren op diskette/Email of op papier bij de redactie van de Kijk Op. Svenstra@hetnet.nl

Groene Winkel:
Jo Lormans, Markt 109, 5981 AP Panningen
Tel: 077-3072285

Data “Kijk Op”

Activiteitenwerkgroep:
Jan Jacobs. W. Crijnsstraat 7. 5988 KL Helden
Tel: 077-3077792

Aanleveren kopij:
Voor 7 december
Voor 7 maart
Voor 7 juni
Voor 7 september

Verschijningsdata:
begin januari
begin april
begin juli
begin oktober

Website IVN Helden: http://www.ivnhelden.nl
Leden kunnen een account aanvragen voor het besloten gedeelte.

Landschapsonderhoud werkgroep:
Henk van Loon. Past.Knippenbergstraat 14, 5988 CV Helden.
Tel: 077-3076874
Florawerkgroep:
Toos Wilms. Zelen 38, 5981 PN Panningen.
Tel: 077-3075111
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Het IVN (vereniging voor natuur- en milieueducatie) is een landelijke
vereniging die in 1960 is opgericht, met als doel het bevorderen van het natuuren milieubesef, door middel van lezingen, excursies, wandelingen en
natuuronderhoud.
Het IVN bestaat uit een aantal plaatselijke afdelingen, die op hun eigen manier
deze doelstelling nastreven. IVN Helden is in 1978 opgericht.
Wilt u graag lid worden van het IVN Helden dan kunt u zich voor meer
informatie en aanmelding wenden tot de ledenadministratie:
Sytske Venstra. Hoekerstraat 9B, 5987 AN Egchel. Tel.077-3060791.
Of via een van de andere bestuursleden.
Abonnementen kunnen elk moment ingaan en worden automatisch verlengd.
Bij aanmeldingen na 1 september van het lopende jaar worden de contributie
en het abonnementsgeld gehalveerd.
Opzegging schriftelijk, tenminste twee maanden voor het einde van het jaar
bij de ledenadministratie.
Het lidmaatschap IVN lid:
Huisgenoot lid:
Een abonnement op de Natuurgids

€ 22,50 per jaar.
€ 14,00 per jaar
€ 15,00 per jaar.

ADRESSEN BESTUUR EN WERKGROEPEN
Voorzitter:
Math Ghielen, Schoutenring 14, 5981 DS Panningen
Tel: 077-3074939
Secretaris, Vogelwerkgroep en PR:
Peter Maessen, Dorpstraat 89, 5993 AM Maasbree
Tel: 077-4653761
ivnmaessen@home.nl
Penningmeester, Redactie Kijk Op en Ledenadministratie:
Sytske Venstra, Hoekerstraat 9 B, 5987 AN Egchel
Tel: 077-3060791
Bestuurslid:
Wim Maassen, Koetsiersweg 8, 5988 CN Helden
Tel. 077-4661770
Bestuurslid:
Jan Stevens, St. Lambertusstraat 17, 5988 EE Helden
Tel. 077-3076232

Het mee doen aan onze wandelingen, excursies, dia- of thema avonden is voor
iedereen gratis. Wilt u toch iets geven dan kan dat op
Banknummer: 14.19.26.961 van IVN Helden. O.v.v. gift.

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

“Kijk Op” is een uitgave van het IVN Helden. Dit blad verschijnt 4 keer per
jaar in een oplage van 150 exemplaren. Kopij kunt u inleveren op diskette/Email of op papier bij de redactie van de Kijk Op. Svenstra@hetnet.nl

Groene Winkel:
Jo Lormans. Markt 109, 5981 AP Panningen
Tel: 077-3072285

Data “Kijk Op”

Activiteitenwerkgroep:
Jan Jacobs. W. Crijnsstraat 7. 5988 KL Helden
Tel: 077-3077792

Aanleveren kopij:
Voor 7 december
Voor 7 maart
Voor 7 juni
Voor 7 september

Verschijningsdata:
begin januari
begin april
begin juli
begin oktober

Website IVN Helden: http://www.ivnhelden.nl
Leden kunnen een account aanvragen voor het besloten gedeelte.

Landschapsonderhoud werkgroep:
Henk van Loon. Past.Knippenbergstraat 14, 5988 CV Helden.
Tel: 077-3076874
Florawerkgroep:
Toos Wilms. Zelen 38, 5981 PN Panningen.
Tel: 077-3075111

VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE

IVN HELDEN

Het IVN gebouw. Kloosterstraat 12 te Helden
Route: Bij de rotonde bij hotel Antiek richting Kessel.
Na ong. 200 meter bij de bocht links af, schuin de Kloosterstraat in.
Het tweede gebouw aan de rechter kant is het IVN gebouw.
De ingang bevindt zich aan de rechter zijkant.
Parkeerplaatsen aanwezig.
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Activiteiten
Oktober-november-december 2011
Datum

Activiteit

Zo 2 okt

Paddenstoelenwandeling
Gids: Gerard Dings Organisatie IVN Baarlo
Vertrek 8.45 uur vanaf het IVN gebouw Helden
Coördinator: Jan Jacobs Tel. 077-3077792
Flora werkgroep
Paddenstoelen Kesseleikerbroek monitoren
Vertrek 9.00 uur vanaf IVN gebouw Helden
Nacht van de nacht
Vertrek 21.30 uur vanaf het IVN gebouw
Coördinator: Peter Maessen Tel. 077-4653761
Nationale natuurwerkdag Kwistbeek
Organisatie; Natuurwerkgroep
Vertrek 8.30 uur vanaf het IVN gebouw
Coördinator: Henk van Loon Tel. 077-3076874
Film: Flora en Fauna Maasvallei
Door Ton Vrancken
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw
Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939
Workshop: Kennismaking met diersporen
Riek v.d. Bosch en Jan Kersten
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw
Coördinator: Wim Maassen Tel. 077-4661770
Winterwandeling samen met IVN Baarlo
Organisatie IVN Helden
Vertrek 13.30 uur vanaf IVN gebouw Helden
Coördinator: Wim Maassen Tel. 077-4661770
Nieuwjaarstreffen
Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw
Coördinator: Math Ghielen Tel. 077-3074939

Zo 16 okt

Za 29 okt

Za 5 nov

Do 24 nov

Do 15 dec

Ma 26 dec

Do 12 jan
2012

Blz.

2

5

6-7

8

13

8

VOORWOORD

Beste allemaal
De zomermaanden liggen al weer enkele weken achter ons. Wat hebben
we kunnen genieten van wat de weergoden opdienden. Of… we waren
teleurgesteld. Wat waren de wolkenpartijen vaak indrukwekkend soms
zelfs angstaanjagend. Op vele manieren werden we getrakteerd op een
bordje “gril van het weer”.
Nu vooruit kijken naar wat komen gaat. Een herfst met geweldige kleuren.
Een herfst met misschien wel heel veel paddenstoelen.
Een herfstnummer van onze Kijk Op.
Een terugblik… een vooruit blik.
Geen voorspellingen…
Veel lees- natuurgenot.

De redactie
Jan van Enckevort

Kijk Op, oktober 2011
Jaargang 30, nummer 1
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JEUGDWERKGROEP START IN DE HERFST MET NIEUWE LENTE.

Op 27 september zijn we weer gestart met een nieuwe jeugdgroep. Helaas
moest ruim een jaar geleden de jeugdwerkgroep stoppen met haar activiteiten voor de jeugd wegens te weinig begeleiders. Ongeveer 10 actieve
leden gaan de uitdaging weer aan de jeugd weer meer bij de natuur te
betrekken. In de nieuwe groep zijn nieuwe gezichten maar gelukkig ook
de mannen van weleer. Jan van Enckevort en Henk Hamminga brengen de
ervaring mee. De anderen een flinke portie enthousiasme. In 10 bijeenkomsten laten zij onze jeugdleden op een speelse, doch serieuze manier
kennismaken en genieten van onze natuur.
Het is de bedoeling dat mensen uit onze andere werkgroepen jeugdavonden gaan invullen. We laten onze jeugd kennismaken met de wereld van
planten, dieren, paddenstoelen, vleermuizen en (roof)vogels. Padden,
wormen en libellen komen ook aan bod. Twee zaterdagochtenden gaan we
werken in het Kwistbeekdal, zagen, slepen en stoer doen. In mei gaan we
een hele dag op stap naar een spannend natuurgebied.
Misschien zit er ook een geheimzinnige wandeling in het donker in het
programma.
Kortom van alles wat. We maken er een mooi natuurjaar van.
We willen graag een groep van ongeveer 25 jeugdigen. Dit aantal is nog
niet helemaal bereikt. Jongens en meisjes van groep 6 en 7 kunnen zich
nog aanmelden. De natuuravond is steeds op de derde dinsdag van de
maand van 18.30 tot 20.00 u. De kosten zijn € 10,00 per seizoen. (van
september tot juni)
Mart Christiaense is de secretaris van de jeugdwerkgroep.
Tel. 077-3073112
e-mail: martchristiaens@home.nl
Bij hem kunnen nog nieuwe leden aangemeld worden.
Zijn er nog vragen dan beantwoordt hij ze graag. Ook de voorzitter geeft
graag nadere informatie. Math. Ghielen 06-10495465.

4

KOM NAAR DE 7E NACHT VAN DE NACHT
Op zaterdag 29 oktober 2011
Vier de schoonheid van de duisternis
Voor de zevende keer organiseert Stichting Milieufederatie Limburg de Nacht van de Nacht. Een
activiteit waaraan door vele natuurorganisaties
en overheden wordt deelgenomen. Vele gemeentes doven op deze avond de overbodige verlichting en ook diverse bedrijven doven hun (reclame)verlichting. Meer dan 25000 mensen namen
vorig jaar deel aan zo’n 300 “duistere” evenementen.
Ook het IVN Helden doet dit jaar weer mee en zal de deelnemers laten
genieten van het donker, de rust en de stilte van het bos in de avonduren.
In de afgelopen Nacht van de Nacht wandelingen konden de wandelaars
genieten van de avondrust/stilte, mooie sterrenhemels en onstuimige wolkenpartijen die zo nu en dan de maan de kans gaven zich te presenteren.
Ook dit jaar weer kunt u met het IVN Helden gaan wandelen en laten wij
u genieten van de dingen die we in het donkere bos zien, horen en ruiken.
Vorig jaar was het een wandeling waar tijdens de deelnemers werden geconfronteerd met het donker en licht, dit jaar zullen we proberen de duisternis te laten overheersen.
Op zaterdag 29 oktober gaan we wandelen in het bosgebied de Meeren
gelegen tussen Helden en Baarlo. Halverwege deze wandeling zullen we
op een open plek in het bos, op de plaats waar tijdens de tweede wereldoorlog de verzetstrijders zich schuil hielden, gezamenlijk gaan picknicken
(picknickspullen zelf meebrengen). Vanaf deze plek zullen we bij helder
weer de sterrenhemel bekijken en zullen we luisteren naar de nachtelijke
geluiden van het bos. We vertrekken om 21.30 uur vanaf het IVN gebouw
Kloosterstraat 12 te Helden-dorp of om 21.45 uur vanaf de parkeerplaats
bij de voetbalvelden van Baarlo.
Deelname is gratis. Wilt u meer informatie over de Nacht van de Nacht
activiteiten in het land kijk dan op www.nachtvandenacht.nl
De wandeling inclusief picknick duurt ongeveer 2 1/2 uur. Voor meer

informatie kunt u terecht bij:
Peter Maessen tel 077-4653761 of ivnmaessen@home.nl
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WIE HELPT MEE DE WEIDEN EN DE POELEN IN HET
KWISTBEEKDAL TE ONDERHOUDEN?

Het natuurgebied Kwistbeekdal is op zaterdag 5 november één van de
ruim 300 plekken waar gewerkt gaat worden op de Landelijke Natuurwerkdag.
Meer dan tien duizend deelnemers gaan op deze dag in heel Nederland
actief aan de slag in bos, heide, vennen, trilveen of duingebied. Samen
wordt er gewerkt aan onderhoud van natuur en landschap. In korte tijd
krijg je als vrijwilliger een goed beeld van de gevarieerde werkzaamheden
die natuur- en landschaporganisaties verrichten.
Ook IVN Helden doet een oproep aan iedereen die op zaterdag 5 november mee wil werken aan het beheer van dit bijzondere weide- en bosgebied. Zij verzekeren de deelnemers een nuttige en aangename morgen.
Op deze locatie bij de poelen zijn ouders met kinderen (of) jongeren welkom. Kinderen kunnen meehelpen kleine opstal te snoeien en takken op te
ruimen.
De werkdag begint om 9.00 uur en eindigt om 12.00 uur.
We willen van deze dag een leuke werkdag maken, plezier in de natuur en
leerzaam bezig zijn.
In de pauze wordt voor koffie, thee met iets lekkers gezorgd.
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Bereikbaarheid:
We verzamelen om 8:45 uur bij het IVN gebouw aan de Kloosterstraat te
Helden. Vandaar uit wordt er gezamenlijk naar de locaties gereden.
Deelnemers worden aangeraden laarzen en werkkleding mee te nemen.
Aanmelden:
Meer informatie en aanmelden via internet: www.natuurwerkdag.nl of
bij de locatieleider Henk van Loon tel 077-3076874 (na 18:00 uur) of email henk.vanloon@home.nl
Wees er snel bij, want er kunnen maximaal op iedere locatie plm. 20 personen deelnemen!
Doel van de werkzaamheden:
Door onderhoud te plegen: de beken vrij maken van diverse planten, en
door de poelen aan de zuidkant vrij te maken van begroeiing krijgen de
flora en fauna weer kans zich verder te ontwikkelen.

Henk van Loon

Foto: onderhoud poelen in Kwistbeekdal door jeugdleden IVN Natuurwerkdag 2005
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FILM: FLORA EN FAUNA IN DE MAASVALLEI

Cineast: Ton Vrancken uit Susteren
Donderdag 24 november. Aanvang 20.00 uur IVN gebouw.
Van meer als 40 uur ruwe filmopnamen heeft Ton Vrancken een prachtige
natuurfilm over de Maasvallei weten te maken. Hij belicht het hele natuurjaar, beginnend bij de lente. In honderden uren wandelen en kijken in en
naar de natuur en vaak ook wachten maakte hij zijn opnamen. Zo zien we
de zeldzame vuursalamander, en de ijsvogel. Kortom te veel om op te
noemen. Een mooie natuuravond met onthaastende filmbeelden. De film
duurt ongeveer 2 uur en wordt onderbroken door een korte pauze.

Math.ghielen

WINTERWANDELING

Maandag 26 december. Vertrek 13.30 uur bij IVN gebouw te Helden
Al jaren organiseert het IVN een “uitbuik” winterwandeling. Ook dit jaar
weer samen met onze vrienden van IVN Baarlo/Maasbree.
Wim Maassen zal een ontspannende wandeling uitzetten, hopelijk door
een winters zonnig landschap. Traditiegetrouw gaan we na de wandeling
natuurlijk weer genieten van een heerlijke kop “snert“.
Laten we samen zo 2011 uitluiden en alvast de beste wensen voor 2012
gaan uitspreken.

Math. Ghielen
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Rode Boleet. Zeldzaam.
Foto: Wim Maassen in
Heldense Bossen

Gevlamde uil. Nachtvlinder. Zeer zeldzaam in Nederland
Foto: Rob vh Padje in het Mueskesven
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De verschillende landschappen
rondom Appelscha
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Ligusterpijlstaartvlinder met rups
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WORKSHOP KENNISMAKEN MET DIERSPOREN

Op donderdag 15 december is er bij het IVN Helden een workshop diersporen.
Deze zal verzorgd worden door Riek vd Bosch en Jan Kersten.
Wie afgelopen jaar de Workshop van Jan en Riek over de mossen hebben
meegemaakt weten dat er weer een bijzonder boeiende avond op ons
wacht. Waarbij van de deelnemers niet alleen aandacht, maar ook interactie wordt gevraagd. Dus we hoeven niet bang te zijn voor een saaie avond,
integendeel.
Daarom noteer deze avond alvast in jullie agenda. En hebben jullie voorwerpen of afdrukken waarvan je niet zeker weet wat het is of voorstelt,
breng het gerust mee.
Dus nogmaals 15 december noteren: WORKSHOP DIERSPOREN

Wim Maassen.
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Terugblik op:
Nazomer wandeling Reindersmeer.
Zondagmorgen 28 augustus zijn we met een 10tal natuurliefhebbers af
gereisd naar het Reindersmeer in de buurt van Well.
We werden welkom geheten door Marij Frerichs, IVN gids van IVN Geijsteren en woonachtig in Well. Zij heeft ons op een deskundige manier
rond geleid door dit prachtige gebied, en ons gewezen op het veranderende landschap. Een landschap dat steeds in beweging is en dat de komende
decennia ook nog zal blijven.
Verrassend waren de contrasten tussen het water en de stuifduinen waarbij
de grote verschillen in de vegetatie duidelijk waarneembaar waren. Ook
de vele eilandjes langs de rand van het meer boden een mooie kijk op hoe
de natuur zichzelf vorm geeft en steeds aan verandering onderhevig is.
Het was zeer de moeite waard en onze dank gaat dan ook uit naar het IVN
Geijsteren maar vooral naar Marij Frerichs voor de mooie morgen.

Wim Maassen.

Slangekruid.
Foto: Wim Maassen. Langs Maas en Arcen
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Geneeskrachtige kruiden dicht bij huis.
Dat de natuur van alles te bieden heeft wist u natuurlijk al lang, doch is
het vaak de kunst te weten hoe en welke planten bv. kun je gebruiken
tegen bepaalde kwaaltjes.
Voor bijna elke kwaal is wel een genezende plant te vinden.
Al heel lang geleden ontdekten onze voorvaderen dat veel planten een
genezende werking bezaten. Ze verzamelden wortels, bladeren, bloemen
en zaden van deze planten om te gebruiken tegen allerlei kwaaltjes. Uit
ervaring wisten ze precies welke planten giftig waren. Daar kon je dan
maar beter voorzichtig mee omspringen.
Je moest de precieze dosering weten om kruiden in te nemen zonder daar
ziek van te worden. Ook is er veel kennis overgenomen van de indianen.
Zij gebruikten bv. de "koortsboom" (=kinaboom) voor het behandelen van
malaria.
In het begin van de 19e eeuw kon men de werkzame stoffen (zoals bv.
morfine en kinine) van kruiden herkennen en isoleren.
Bij het maken van de medicijnen werden vaak natuurlijke geneeskrachtige
bestanddelen gemaakt. In veel landen blijven de geneeskrachtige kruiden
onmisbaar. Ook bij ons worden bij veel kwalen nog steeds natuurlijke (bv.
homeopathische) geneesmiddelen voorgeschreven.

Honsdraf (Glechoma hederacea)
Werkt aansterkend, hoestdempend, urinedrijvend, wondhelend,
bloedreinigend en eetlust bevorderend.
Wordt gebruikt bij steenpuisten, maagpijn, diarree, wonden en reumatische klachten (vooral handgewrichten).
In melk gekookt is het een doeltreffend middeltje tegen aandoeningen van bronchiën, zoals verkoudheid, kinkhoest, bronchitis en
astma. Vooral de wortel is een braak- en laxeermiddel.
Het kruid zou ook werken tegen jeuk van de brandnetel (honsdraf
staat vaak in de buurt van brandnetels).
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Maagdenpalm (Vinca major)
Werkt bloeddruk- en bloedsuikerverlagend, wondhelend, samentrekkend, bloedstelpend,
bloedreinigend, waterafdrijvend
en zog-remmend.
Het bevat een werkzame stof dat
vaatverwijdend werkt, zodat het
gebruikt kan worden tegen aderverkalking in de hersenen.
Het kruid kan ook gebruikt worden bij geheugenproblemen, gebrek aan concentratie, prikkelbaarheid, hoofdpijn, duizeligheid,
slapeloosheid, angstaanvallen,
agressie, menstruatiestoornissen,
zenuwachtige onrust, oorsuizingen en andere gehoorstoornissen
op oudere leeftijd.
Paardenkastanje (Aesculus hippocastanum)
Werkt bloedstelpend, ontsteking
remmend, samentrekkend en
vaatvernauwend.
Een afkooksel van de bolster is een middel tegen oedeem, aambeien, spataderen, zwaarlijvigheid, kramp in de benen, winterhanden
en -tenen, om te gebruiken in de menopauze (bij pijn in de onderbuik en onregelmatige menstruatie) en bij couperose (ontsierende
verwijding van de bloedvaatjes; ophoping van bloed) in het gezicht;
vooral wangen en neusvleugels.
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Madeliefje (Bellis perennis)
Werkt aansterkend, bloedzuiverend, slijmoplossend, urinedrijvend, ontstekingremmend,
wondhelend en zweetdrijvend.
Fijngestampte bloemen en bladeren stillen de pijn bij kneuzingen en verstuikingen. Een afkooksel (thee) is te gebruiken bij
huidvlekken, steenpuisten, waterzucht, bronchitis, astma en
geelzucht.
Kauwen op verse blaadjes geneest mondzweertjes (aften).
Veel mensen doen jonge blaadjes na afloop van de winter in
een voorjaarssalade om het
bloed te zuiveren.

Meidoorn (Crataegus monogyna)
Werkt bloeddrukverlagend, kalmerend, koortswerend, urinedrijvend, krampopheffend, samentrekkend en het verhoogd de hartprestatie.
Thee (van bloemen, bessen en blad) werkt hartversterkend, maakt
bloedvaten soepel en werkt goed bij aderverkalking en hartproblemen, zoals hartkloppingen, hartritmestoornissen en slecht werkende
hartkleppen.
De thee is verder te gebruiken bij diarree, keelpijn (gorgelen), het
verlagen van de cholesterol, te hoge bloeddruk, bij zenuwachtigheid, duizeligheid en oorzuizen.
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Paardenbloem (Taraxacum officinale)
Werkt aansterkend, bloedzuiverend, eetlustopwekkend, laxerend,
spijsvertering- en galsecretie-bevorderend, urineafdrijvend, vitamine C aanvullend, stimulerend en stijfheidverminderend.
De plant is te gebruiken bij leverklachten, geelzucht, waterzucht,
gal- en blaas-, nier- en leverklachten, slechte eetlust, eczeem, reuma, jicht, nerveuze spanningen en het verlagen van de cholesterol.
Uitwendig gebruik: bloem
afkooksel (met peterselie)
tegen sproeten.
Het witte sap uit de stengel zou wratten wegjagen.

Bovenstaande informatie is gehaald uit:
het kruidenboekje samengesteld door
Wiepke van Vliet - Dijkstra, Almelo

Peter Maessen
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De volgende personen werkten mee aan deze Kijk Op:
Jan van Enckevort
Math Ghielen,
Peter Maessen
Wim Maassen, ook foto’s
Henk van Loon, ook foto’s
Sytske Venstra, ook foto’s
En de jongens van Print Point hebben gekopieerd en geniet
Distributie: Jo, Jan, Sytske en Harry

Nieuwe leden:
Daan van den Heuvel uit Koningslust
De heer en mevrouw Smedts uit Meijel
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Honden Gedrags Centrum
& Hondentrainingen
DE NIEUWE KIJK OP HONDEN

www.calmingsigns.com
077-467 86 19
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Het IVN (vereniging voor natuur- en milieueducatie) is een landelijke
vereniging die in 1960 is opgericht, met als doel het bevorderen van het natuuren milieubesef, door middel van lezingen, excursies, wandelingen en
natuuronderhoud.
Het IVN bestaat uit een aantal plaatselijke afdelingen, die op hun eigen manier
deze doelstelling nastreven. IVN Helden is in 1978 opgericht.
Wilt u graag lid worden van het IVN Helden dan kunt u zich voor meer
informatie en aanmelding wenden tot de ledenadministratie:
Sytske Venstra. Hoekerstraat 9B, 5987 AN Egchel. Tel.077-3060791.
Of via een van de andere bestuursleden.
Abonnementen kunnen elk moment ingaan en worden automatisch verlengd.
Bij aanmeldingen na 1 september van het lopende jaar worden de contributie
en het abonnementsgeld gehalveerd.
Opzegging schriftelijk, tenminste twee maanden voor het einde van het jaar
bij de ledenadministratie.
Het lidmaatschap IVN lid:
Huisgenoot lid:
Een abonnement op de Natuurgids

€ 22,50 per jaar.
€ 14,00 per jaar
€ 15,00 per jaar.

ADRESSEN BESTUUR EN WERKGROEPEN
Voorzitter:
Math Ghielen, Schoutenring 14, 5981 DS Panningen
Tel: 077-3074939
Secretaris, Vogelwerkgroep en PR:
Peter Maessen, Dorpstraat 89, 5993 AM Maasbree
Tel: 077-4653761
ivnmaessen@home.nl
Penningmeester, Redactie Kijk Op en Ledenadministratie:
Sytske Venstra, Hoekerstraat 9 B, 5987 AN Egchel
Tel: 077-3060791
Bestuurslid:
Wim Maassen, Koetsiersweg 8, 5988 CN Helden
Tel. 077-4661770
Bestuurslid:
Jan Stevens, St. Lambertusstraat 17, 5988 EE Helden
Tel. 077-3076232

Het mee doen aan onze wandelingen, excursies, dia- of thema avonden is voor
iedereen gratis. Wilt u toch iets geven dan kan dat op
Banknummer: 14.19.26.961 van IVN Helden. O.v.v. gift.

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

“Kijk Op” is een uitgave van het IVN Helden. Dit blad verschijnt 4 keer per
jaar in een oplage van 150 exemplaren. Kopij kunt u inleveren op diskette/Email of op papier bij de redactie van de Kijk Op. Svenstra@hetnet.nl

Groene Winkel:
Jo Lormans. Markt 109, 5981 AP Panningen
Tel: 077-3072285

Data “Kijk Op”

Activiteitenwerkgroep:
Jan Jacobs. W. Crijnsstraat 7. 5988 KL Helden
Tel: 077-3077792

Aanleveren kopij:
Voor 7 december
Voor 7 maart
Voor 7 juni
Voor 7 september

Verschijningsdata:
begin januari
begin april
begin juli
begin oktober

Website IVN Helden: http://www.ivnhelden.nl
Leden kunnen een account aanvragen voor het besloten gedeelte.

Landschapsonderhoud werkgroep:
Henk van Loon. Past.Knippenbergstraat 14, 5988 CV Helden.
Tel: 077-3076874
Florawerkgroep:
Toos Wilms. Zelen 38, 5981 PN Panningen.
Tel: 077-3075111
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