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Het IVN (instituut voor natuur, educatie & duurzaamheid) is een landelijke 

vereniging die in 1960 is opgericht. Het IVN laat je leren van de natuur en 

verrijkt daarmee je leven. Het laat je nadenken over je gedrag en motiveert tot 

milieubewust handelen, 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 voor de duur 

van een jaar verlengd. Bij aanmeldingen na 1 september van het lopend 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:  €  22,50 per jaar.  

Huisgenoot lid:           €  14,00 per jaar  

Een abonnement op de Natuurgids  €  16,00 per jaar.  

 

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: NL54 RABO 0141 9269 61 van IVN Helden. O.v.v. gift.  

 
“Kijk Op” is een uitgave van het IVN Helden. Dit blad verschijnt 3 keer per 

jaar in een oplage van 135 exemplaren. Kopij kunt u inleveren op E-mail of op 

papier bij de Redactie van de Kijk Op. rvtpadje@gmail.com 

Rob van ’t Padje. Sch. v.d. Voorststraat 2, 5981 EJ Panningen 

 

Datums “Kijk Op” 
 

Aanleveren kopij:  Verschijningsdatums: 

Voor 1 maart   begin april 

Voor 1 augustus  begin september 

Voor 25 november  voor kerstmis 

 

 

 

 

ADRESSEN BESTUUR EN WERKGROEPEN 
 

Voorzitter:       

Math Ghielen, Schoutenring 14, 5981 DS Panningen 

Tel: 077-3074939       06-10495465 

 

Secretaris 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 svenstra@hetnet.nl 

 

Bestuurslid: 

Wim Maassen, Koetsiersweg 8, 5988 CN Helden  

Tel. 077-4661770 06-10671276  

 

Bestuurslid  en Vogelwerkgroep: 

Jan Stevens, St. Lambertusstraat 17, 5988 EE Helden 

Tel. 077-3076232 06-57676520   

 

Jeugdwerkgroep: 

Mart Christiaens. Scharenweg 39, 5981 BV Panningen 

Tel: 077-3073112 06-15320070 

 

Activiteitenwerkgroep:  

Vacature 

 

Landschapsonderhoud werkgroep: 

Henk van Loon.  Past. Knippenbergstraat 14, 5988 CV Helden.  

Tel: 077-3076874 

 

Flora- en Dassenwerkgroep: 

Toos Wilms. Zelen 38, 5981 PN Panningen.  

Tel: 077-3075111 

 

Webmasters: 

Rob van ’t Padje. Sch. v.d. Voorststraat 2, 5981 EJ Panningen 

Thijs Maessen. Past. Knippenbergstraat 48, 5988 CW Helden 

mailto:rvtpadje@gmail.com
mailto:ivnmaessen@home.nl
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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 

Apr-mei-jun-jul-aug 2014 

 

 

Datum Activiteit Blz. 

Do 3 april Jaarvergadering  

Math Ghielen Tel. 0610495465 

4 

Zo 27 april Voorjaarswandeling Mariapeel 

Vertrek 09:00 uur vanaf het IVN gebouw Helden 

Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 

25 

Zo 18 mei Excursiewandeling naar het  

Meerlebroek/Brachterwald in Reuver-offenbeek 

Vertrek 09:00 uur vanaf het IVN gebouw Helden 

Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 

24 

Za 31 mei Dagwandeling 

Vertrek 08:00 uur Wilhelminaplein Panningen 

Coördinator Math Ghielen Tel. 0610495465 

26 

15 juni Wandeling naar de Busjop 

Vertrek 09:00 uur vanaf het IVN gebouw Helden 

Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 

25 

10 juli Zomeravondwandeling 

Vertrek 18:45 uur vanaf het IVN gebouw Helden 

Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 

 

 

 

31 aug. Excursiewandeling 

Vertrek 09:00 uur vanaf het IVN gebouw Helden 

Coördinator Wim Maassen Tel. 077-4661770 
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VOORWOORD  

 

Beste lezeressen en lezers 

 

Voorjaar 2014.  

Natuurliefhebbers popelen om ook nu weer van een zonovergoten, regen-

rijke lente te gaan genieten. Na een lange rustperiode laat de plantenwe-

reld, keurig op volgorde, zich weer van haar mooiste kanten zien.  

Groeien, bloeien doet wederom zorgen voor veler bewondering. Ook het 

dierenleven nodigt ons uit! Veler vogeltjes lofzang op de natuur streelt 

onze oren. Wat hoor, zie, ruik en proef ik? 

Door te genieten geven we mede aan, dat we de ons omringende natuur 

waarderen = respecteren. 

Veel natuurplezier op ieders reis van erkenning, herkenning en ontdek-

king. 

 

De redactie 

Jan van Enckevort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk Op, maart 2014 

Jaargang 32, nummer 3 
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING  

DONDERDAG 3 APRIL 2014 

 

Graag nodigt het bestuur jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering 

op donderdag 3 april aanstaande.  

 

2013 was ook weer een druk jaar. Op vele fronten hebben we ons  ingezet 

voor natuur en natuurbeleving. Tijdens excursies, wandelingen, dialezin-

gen, vogeltellingen, flora inventarisaties, voor onze jeugd, voor de das-

senburchten, vleermuizen, tijdens landschapsonderhoud,  de Kijk Op, 

quick-scans en nog veel meer. Dit alles met en door onze leden en voor 

onze leden en vele andere bezoekers van onze activiteiten.  

Ook hebben we op gepaste wijze afscheid moeten nemen van ons erelid Jo 

Lormans. 

Graag willen we met jullie dit  afgelopen jaar evalueren en de toekomst 

van onze vereniging bespreken. 

We hopen velen van jullie te mogen ontmoeten. We beginnen om 20.00 

uur in het IVN gebouw 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Math Ghielen, voorzitter. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING IVN HELDEN 

 

Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze 

vereniging op donderdag 3 april 2014  

Aanvang 20.00 uur in het IVN gebouw. 

 

A G E N D A 

 

1. Welkomstwoord door de voorzitter 

2. Huldiging jubilarissen:  Onze jubilarissen zijn Mevr. Hans-

sen-Verstappen en Dick  Hoyer                                                                             

3. Opening van de Algemene Ledenvergadering 

4. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 4 april 2013 

5. Vaststellen jaarverslag 2013 

6. Vaststellen verslag Commissie van Onderzoek 

7. Vaststellen financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014 

8. Verkiezing en benoeming Commissie van Onderzoek 

9. Verkiezing en benoeming bestuursleden 

Statutair aftredend is Wim Maassen 

Hij  stelt zich herkiesbaar 

  Eenieder die zich als kandidaat-bestuurslid beschikbaar wil            

stellen kan dit tot aan de vergadering aan de secretaris  

          kenbaar maken                                                       

10. Plannen 2014/2015  

11. Rondvraag 

12. Sluiting      

Na de vergadering is er gelegenheid gezellig na te praten en na te genieten 

van wat beelden van activiteiten van het afgelopen jaar.                                                                           

  



6 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 4 APRIL 2013  

 

Afgemeld: Marjo en Frans Jacobs, Harrie Senden en Ria Nabben 

Aanwezig: 20 leden 

 

Welkomstwoord door de Voorzitter: 

Math heet de aanwezigen van harte welkom op deze 35
ste

 ledenvergade-

ring, een speciaal welkom aan ons erelid Jo Lormans. 

  

Opening algemene ledenvergadering: 

Math doet een kort verslag over het afgelopen jaar. 

Besloten is te stoppen met het starten van actieve (gerechtelijke) procedu-

res tegen voorgenomen projecten in de regio. Indien nodig worden ge-

plande projecten wel doorgegeven aan de Stichting Milieufederatie Lim-

burg. In het kort wordt de huidige structuur van het IVN Helden toegelicht 

en worden de diverse werkgroepen genoemd. 

 

Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 12 april 2012: 

Mart Christiaens: Blz. 7 punt 6 hier wordt melding gedaan over de 

nieuwsbrief, hoe gaan we hier mee verder? Dit zal later tijdens deze ver-

gadering worden besproken. 

Ber Aerts: Is het mogelijk de notulen van de jaarvergadering vroeger te 

publiceren? N.a.v. van ditzelfde verzoek al jaren geleden, worden deze 

altijd in de eerste Kijk Op na de jaarvergadering geplaatst. Verder geen 

op- of aanmerkingen waarna goedkeuring volgt. 

 

Vaststellen jaarverslag 2012: 

Geen op- of aanmerkingen waarna ook de goedkeuring volgt. 

 

Vaststellen verslag commissie van onderzoek: 

Jos van Hal doet namens de commissie van onderzoek een verslag van de 

controle van de jaarstukken en financiële gegevens, opgesteld door pen-

ningmeester Sytske. Jos spreekt lof over de correctheid van de administra-

tie, c.q. de duidelijkheid van de jaarstukken. Er zijn geen oneffenheden 

geconstateerd. De vergadering detacheert bij dezen de penningmeester en 

dankt Sytske voor de bewezen diensten. Jos en Rob worden bedankt voor 

de moeite. 
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Vaststelling financieel verslag 2012 en begroting 2013 

Sytske geeft een verdere toelichting op het aanwezige financiële over-

zicht. Enkele grotere posten worden extra toegelicht. Math geeft nog een 

extra informatie betreffende de wijzigingen in de ontvangen subsidies. Jo 

Lormans: hoe komt het bedrag bij de Groene Winkel van € 2200,00 euro 

op het overzicht te staan. Dit heeft betrekking op het afschrijven van de 

aanwezige voorraad. 

Goedkeuring en vaststelling van het verslag volgt. 

Begroting: Vragen hierover worden beantwoord. Vooruitkijkende op de 

situaties verwacht in de komende jaren bieden geen zekerheden. Met na-

me de subsidies door de overheid zullen in de toekomst wijzigen. Een 

extra buffer is vooruitlopend daarop wel noodzakelijk. 

Verder geen vragen door de aanwezigen, waarna goedkeuring volgt. 

De contributies zijn enkele jaren niet verhoogd, zolang het huidige contri-

butiebeleid niet wordt gewijzigd door het landelijke IVN zullen we dit 

ook zo laten. Onze contributie ligt op hetzelfde niveau als die van de regi-

onale afdelingen en heeft vanwege deze gelijkheid, op dit punt geen aan-

passing nodig. Er zijn onderhandelingen gaande met het landelijke IVN 

over een eventuele nieuwe opzet van contributie-inning. Tegen de voor-

stellen die eerder dit jaar door Amsterdam werden gedaan is door de regi-

onale IVN afdelingen bezwaar ingediend. Math legt uit hoe dit momenteel 

wordt gevolgd. Jos van Hal vraagt of het IVN beschikt over een overzicht 

van de beroepskrachten binnen het landelijke IVN en de kosten daarvan. 

Jaarlijks ontvangen alle afdelingen het jaarverslag van het landelijke IVN, 

we zullen kijken of deze gevraagde gegevens hierin staan vermeld. Zo niet 

dan zullen we kijken of we deze kunnen achterhalen. 

Het wijngilde huurt met goedkeuring van de Gemeente ons lokaal, de 

opbrengst hiervan wordt gedeeld met het EHBO. 

 

Verkiezing en benoeming Commissie van Onderzoek 

Jos van Hal is aftredend, Rob van ’t Padje zal nog 1 jaar blijven zitten. 

Jac v d Kerkhof stelt zich kandidaat en wordt door de aanwezigen aange-

steld. 
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Verkiezing en benoeming bestuursleden 

Peter en Sytske zijn aftredend. Peter stelt zich herkiesbaar, Sytske stelt 

zich herkiesbaar voor in principe 1 jaar. Math geeft een overzicht van de 

functies en het aantal jaren van actief zijn binnen de vereniging van beide 

personen. Math vraagt de aanwezigen mee te denken over hoe we het 

terugtreden van Sytske als redactie van de Kijk Op in de toekomst kunnen 

gaan opvangen. De Kijk Op vervangen door een nieuwsbrief kan nog 

altijd maar heeft niet de voorkeur. Rob deelt mede dat hij nog aan het 

onderzoeken is of er via de landelijke site mogelijkheden zijn de leden te 

informeren over, met name tussendoorse berichten zouden op de site gezet 

kunnen worden, waar de leden dan op in zouden kunnen loggen. 

Rob van ’t Padje biedt aan Sytske te ondersteunen in haar redactionele 

bezigheden. Rob alvast bedankt, we komen hier op terug. 

 

Plannen 2013/2014: 

Ook wij als IVN Helden hebben toch wel wat last van de vergrijzing, met 

name bij de vogelwerkgroep is dat merkbaar waardoor er op dit moment 

weinig extra activiteiten worden georganiseerd. Binnen de VWG blijven 

de vaste activiteiten in elk geval zo lang mogelijk doorgaan.  

Een actievere manier van publiceren van de activiteiten kan misschien een 

positieve invloed hebben op de bekendheid van het IVN in het algemeen. 

We zullen kijken hoe we dit op kunnen gaan pakken. Misschien moeten 

we nogmaals gaan bekijken of we de activiteiten uit het jaarprogramma 

via de Natuurgids kunnen publiceren. Dit zal verder worden bekeken. 

De jeugdwerkgroep bestaande uit 11 kinderen verloopt prima. Mart Chris-

tiaens neemt het woord over van de Voorzitter om op deze manier, als 

actief kaderlid van de jeugdwerkgroep, de aanwezigen te informeren over 

de verdere aanpak en werving van leden van deze jeugdwerkgroep. 

Handhaven van de bestaande IVN activiteiten is met name de doelstelling 

voor de komende jaren. Peter Wijnhoven doet verslag van zijn ervaringen 

binnen Jeugd en Natuur in Maasbree. 

Jos van Hal: Biedt de naschoolse opvang geen mogelijkheden? We heb-

ben hier het afgelopen jaar diverse malen contact mee gehad. De intensivi-

teit van de gevraagde activiteiten ligt helaas niet binnen onze mogelijkhe-

den. Prisma en cultuurexpres zullen alsnog worden benaderd. 

Het kernteam Helden heeft ons benaderd om een natuurleerpad aan te 

leggen in het bosje achter Kerkeböske. We zijn hier mee bezig. 
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Het natuurontbijt op 12 mei is in voorbereiding. Math geeft uitleg over het 

inhoudelijke. De dagwandeling gaat dit jaar naar het land van Herve, er 

zijn nog enkele plaatsen vrij. Momenteel zijn we als Bestuur bezig met 

een eventuele verplaatsing van de Nectarkroeg in Koningslust. Door deze 

verplaatsing is het onderhoud misschien beter uit te voeren. 

 

Rondvraag 

Jos van Hal: hoe volgen we de jeugdleden die vanwege de leeftijd de 

werkgroep verlaten. Het Bestuur is bezig met het bekijken hiervan. Ge-

dacht wordt de leeftijdgrens met 1 jaar te verhogen waarna ze inzetbaar 

kunnen zijn als jeugdkaderlid. 

Wim Maassen geeft aan dat er een foutje staat in het jaarprogramma: 

Datum 23 juni vertrektijd 8.30 uur i.p.v. 8.00 uur. Het moet 8.30 uur zijn. 

Het vertrekpunt van de dagwandeling is niet het Raadhuisplein maar Wil-

helminaplein. 

 

Sluiting: Math sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun 

inbreng en aanwezigheid. 

Notulist  Peter Maessen 

 

Deze notulen werden eerder gepubliceerd in de Kijk Op van juli 2013 
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JAARVERSLAG IVN HELDEN 2013 

 
Beste leden, 

 

Windenergie, waterkrachtenergie, kernenergie, zonne-energie, gaswin-

ning, biomassa, statiegeldregelingen, plastic soep, zure regen, fijnstof, 

cradle to cradle enz. eens, ja weten jullie het nog. 

Waar moeten we naar toe met onze aardbol. 

Wanneer doen we het goed, meningsverschillen zullen er blijven. 

Een ding is zeker alle bovengenoemde kreten hebben min of meer te ma-

ken met duurzaamheid.  

De energie raakt een keer op, nu al zaak om serieus na te denken over hoe 

het verder moet. 

En dat nadenken gebeurt, alleen zijn wij als IVN’er daar misschien niet 

echt bij betrokken. 

Jullie als lid van het IVN Helden zijn bezig met natuur en natuurbeleving 

en dat is en blijft natuurlijk een goede zaak. 

Als onderste trede aan de ladder kunnen “wij” allen door al onze inzet 

meehelpen aan het zoveel mogelijk in stand houden van de natuur om ons 

heen. 

Wij als Bestuur zijn blij dat jullie er zijn, want alleen met hulp van jullie 

allen kunnen wij proberen de doelstelling, natuurbeleving en educatie, van 

het IVN te realiseren. 

Soms zit het mee, soms zit het wat tegen, doch door door te zetten, com-

municeren, samenwerken, meeveren, netwerken, middelen en respect te 

tonen kunnen we samen veel bereiken. 

Ook het afgelopen jaar liep het jaarprogramma weer als rode draad door al 

onze activiteiten heen. 

En dat dit jaarprogramma voor ieder wat te bieden had, bleek uit de vele  

deelnemers en bezoekers die op deze activiteiten aanwezig waren. 

Het aantal bezoekers en deelnemers aan de activiteiten blijft stabiel en 

varieerde het aantal tussen de 5 en 50 personen. 

Niet alleen leden van het IVN Helden deden aan de activiteiten mee. 
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Voor het tweede jaar brachten kinderen en leiding van een basisschool uit 

Aarle Rixtel op de fiets een bezoek aan ons IVN. De aanwezige leden 

zorgden ervoor dat de ca 50 kinderen zich bezig hielden met braakballen 

uitpluizen en deelnamen aan een speurtocht door de Heldense Bossen. 

Na afloop werd de route richting Baarlo vervolgd om daar een week 

schoolkamp te houden. 

 

Wij mochten het afgelopen jaar ook vele niet-IVN’ers begroeten en dat is 

een goede zaak. 

Ook het landelijke IVN probeerde de bekendheid van het IVN uit te brei-

den. 

Zo werd er het afgelopen jaar een nieuw IVN logo in gebruik genomen en 

is de nieuwe website nu actueel. 

Ook onze eigen website onderging het afgelopen jaar een metamorfose en 

ziet er nu prachtig uit. Een dank aan de mensen die zich hiervoor hebben 

ingezet. 

De leden van de werkgroepen van ons eigen IVN Helden waren ook dit 

jaar weer volop in de weer, teveel om allemaal op te noemen, toch wil ik 

graag 1 werkgroep even speciaal vernoemen. 
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Het betreft hier de jeugdwerkgroep: Na enkele jaren geen jeugdwerkgroep 

te hebben gehad, hebben enkele mensen toch weer de schouders er onder 

gezet. Resultaat: een werkgroep met 12 actieve jeugdleden, bruisend van 

activiteiten en een bruisend enthousiasme van de kinderen en kader. 

Aangezien de jeugd de toekomst heeft is het oh zo belangrijk dat we deze 

werkgroep proberen in stand te houden, en tot op heden lukt dat. 

De jeugdwerkgroep werkte het afgelopen jaar veel samen met de onder-

houdswerkgroep en dat is een goede zaak. 

Gebleken is ook het afgelopen jaar weer dat als we weten de kinderen 

bezig te houden, en dat konden ze buiten, het verder goed verloopt. 

Het zagen van bomen, het opschonen van de poelen, af en toe in het water 

vallen en de koffie en fris met vlaai na de gedane arbeid buiten in de na-

tuur hoorde het afgelopen jaar ook weer bij deze geweldige werkgroep. 

Het aantal leden van “ons” IVN Helden bleef ook het afgelopen jaar vrij 

constant. 

Het wegvallen van ons erelid Jo deed ons even schrikken. Jo was altijd 

actief, veelal aanwezig bij de activiteiten, Jo was een natuurmens op en 

top, en Jo was het IVN. 

Wij hebben als IVN tijdens de uitvaart waardig afscheid genomen van Jo 

en zullen hem blijven herinneren als Jo van het IVN Helden. 

Het IVN was ook het afgelopen jaar weer actief op velerlei gebied, teveel 

om op te noemen. Om jullie allen op de hoogte te houden van het reilen en 

zeilen van het IVN Helden, werden er in het afgelopen jaar weer diverse 

verslagen van de activiteiten in de Kijk Op geplaatst en hebben we jullie 

via de mail van allerlei informatie voorzien.  

 

Beste mensen jullie waren het afgelopen jaar weer allen op jullie eigen 

manier betrokken bij “ons” IVN Helden, als donateur of als (actief) lid, 

het maakt niet uit. 

Als bestuur hopen wij dat jullie ook de komende jaren hier mee door blij-

ven gaan en willen jullie allen bedanken voor jullie inzet. Chapeau! 

 

Peter Maessen, secretaris 
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JAARVERSLAG 2013 FLORAWERKGROEP IVN HELDEN 

 

 

De floragroep heeft een kleine vaste kern van 6 leden. 

De floragroep was in het groeiseizoen van 2013 weer actief in diverse 

gebieden in de Peel en Maas. 

Alle geplande activiteiten zijn doorgegaan. 

 

Geïnventariseerd zijn de volgende locaties: 

DHL-ven (achter Zwenkgras 3 in Beringe) 

Kwakvors (ligt aan Ontginningsweg Grashoek) 

Kwistbeek (ligt tussen de Zandberg en Baarloseweg in Helden) 

Molentje (ligt aan de Molenbaan in Meijel) 

Scherliet (ligt in de buurt van de Kwakvors, aan de weg Kwakvors) 

Vlakbroek (tussen De Brentjes en Schenskensweg in Koningslust) 

Zelen Wadi (ligt vooraan langs de weg Zelen in Panningen) 

Zonnedauw 

 

Verder bezochten we de Romeinenweerd in Baarlo de Crayelheide in 

Maasbree en bekeken we aan het begin van de herfst de bomen in het 

Rieterpark. 

Hebt u interesse om in 2014 mee te doen?  

Voor inlichtingen: Toos Wilms, tel 077-3075111  

 

SFEERVOLLE NIEUWJAARSBORREL 

 

Donderdag 9 maart mochten we weer genieten van een gezellige en 

sfeervolle Nieuwjaarsborrel. Kerstmis en oud- en nieuwjaar zijn van 

oudsher traditionele feestdagen die door iedereen, christelijke of niet, 

meestal feestelijk gevierd worden. Een traditie die denk ik niemand zou 

willen missen. Ook het IVN Helden viert traditioneel deze feestdagen met 

een feestelijke bijeenkomst waarin natuurlijk op de eerste plaats de beste 

wensen, zoals veel geluk en vooral goede gezondheid,  worden 

uitgewisseld. Dit jaar vierden we onze Nieuwjaarsborrel op donderdag 9 

januari en we mochten ruim 30 leden welkom heten. Voor het bestuur was 

dit een verrassend aantal en voor het eerst in jaren waren de hapjes zowat 

allemaal op.  In ons sfeervol omgetoverde clubgebouw werd geanimeerd 

gepraat over van alles. Meestal natuurervaringen, nieuwe ontmoetingen, 

nog even stilstaan bij het overlijden van Jo Lormans en een kort woordje 

van onze voorzitter die constateerde dat de sfeer in  onze afdeling in ieder 

geval goed is. We hebben een actieve groep van leden die op de vele 

terreinen van ons natuurwerk volop bezig zijn. Met z’n allen hebben we het 

er maar druk mee. Meestal is een dergelijke avond omstreeks 23.00 uur 

afgelopen maar deze avond was het middernachtelijk uur al ruim 

verstreken. De boel hebben we toen maar de boel gelaten en hebben Wim, 

Nel en ondergetekende daags erna maar alles opgeruimd. 

Voor degenen die deze avond gemist hebben, volgend jaar doen we het 

weer over. 

 

Math. Ghielen  
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DIT WORD HET INFORMATIEBORD VOOR HET NATUURLEERPAD 
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JAARVERSLAG 2013 FLORAWERKGROEP IVN HELDEN 

 

 

De floragroep heeft een kleine vaste kern van 6 leden. 

De floragroep was in het groeiseizoen van 2013 weer actief in diverse 

gebieden in de Peel en Maas. 

Alle geplande activiteiten zijn doorgegaan. 

 

Geïnventariseerd zijn de volgende locaties: 

DHL-ven (achter Zwenkgras 3 in Beringe) 

Kwakvors (ligt aan Ontginningsweg Grashoek) 

Kwistbeek (ligt tussen de Zandberg en Baarloseweg in Helden) 

Molentje (ligt aan de Molenbaan in Meijel) 

Scherliet (ligt in de buurt van de Kwakvors, aan de weg Kwakvors) 

Vlakbroek (tussen De Brentjes en Schenskensweg in Koningslust) 

Zelen Wadi (ligt vooraan langs de weg Zelen in Panningen) 

Zonnedauw 

 

Verder bezochten we de Romeinenweerd in Baarlo de Crayelheide in 

Maasbree en bekeken we aan het begin van de herfst de bomen in het 

Rieterpark. 

Hebt u interesse om in 2014 mee te doen?  

Voor inlichtingen: Toos Wilms, tel 077-3075111  

 

SFEERVOLLE NIEUWJAARSBORREL 

 

Donderdag 9 maart mochten we weer genieten van een gezellige en 

sfeervolle Nieuwjaarsborrel. Kerstmis en oud- en nieuwjaar zijn van 

oudsher traditionele feestdagen die door iedereen, christelijke of niet, 

meestal feestelijk gevierd worden. Een traditie die denk ik niemand zou 

willen missen. Ook het IVN Helden viert traditioneel deze feestdagen met 

een feestelijke bijeenkomst waarin natuurlijk op de eerste plaats de beste 

wensen, zoals veel geluk en vooral goede gezondheid,  worden 

uitgewisseld. Dit jaar vierden we onze Nieuwjaarsborrel op donderdag 9 

januari en we mochten ruim 30 leden welkom heten. Voor het bestuur was 

dit een verrassend aantal en voor het eerst in jaren waren de hapjes zowat 

allemaal op.  In ons sfeervol omgetoverde clubgebouw werd geanimeerd 

gepraat over van alles. Meestal natuurervaringen, nieuwe ontmoetingen, 

nog even stilstaan bij het overlijden van Jo Lormans en een kort woordje 

van onze voorzitter die constateerde dat de sfeer in  onze afdeling in ieder 

geval goed is. We hebben een actieve groep van leden die op de vele 

terreinen van ons natuurwerk volop bezig zijn. Met z’n allen hebben we het 

er maar druk mee. Meestal is een dergelijke avond omstreeks 23.00 uur 

afgelopen maar deze avond was het middernachtelijk uur al ruim 

verstreken. De boel hebben we toen maar de boel gelaten en hebben Wim, 

Nel en ondergetekende daags erna maar alles opgeruimd. 

Voor degenen die deze avond gemist hebben, volgend jaar doen we het 

weer over. 

 

Math. Ghielen  
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Onderstaand vindt u het jaarprogramma: 
 

Datum Bezoekadres / bij elkaar komen 

4 mei Vennen DHL 

9.00 uur   brug Kanaal 

15 mei Kasteelpark Horn of park De Riet 

18.45 uur IVN gebouw 

25 mei De Horsten 

9.00 uur   In de buurt schutterij Leonardus 

22 juni Kwakvors/Scherliet  

9.00 uur   Ontginningsweg 

6 juli Kwistbeek/natuurterrein nabij visvijver 

9.00 uur   Tuincentrum Teeuwen 

13 juli Vlakbroek  

9.00 uur   Parkeerplaats Kerk 

7 aug t Molentje  

19.00 uur Molenbaan (zijstraat Vieruitersten) 

21 aug Romeinenweerd 

19.00 uur parkeerplaats De Berckt aan de Maas 

(nabij Legioenweg) 

 

Toos Wilms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koningsvaren  
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WINTERWANDELING 2013 

 

Op zondag 29 december vond de jaarlijkse winterwandeling van "ons" 

IVN Helden plaats. 

Als locatie was gekozen het Dubbroek in Maasbree. 

Dubbroek is van oorsprong een oude maasarm, het gebied is 125 ha groot 

en is een gebied met vele variaties. 

Het hogere gedeelte met naaldbomen en het lager gelegen gebied met 

zwarte els, populieren afgewisseld met weilanden en akkers. 

We vertrokken vanaf  Zorgboerderij Dubbroek, waar we van de gastvrij-

heid van Mat en Sitske gebruik mochten maken. 

Na 21/2 wandelen keerden we hier ook weer terug om hier te genieten van 

een lekkere kop koffie met daarna een lekkere kom erwtensoep. 

Het weer was perfect; droog en af en toe de zon er tussendoor. 

29 Personen namen aan deze wandeling deel.  

 

Peter Maessen 
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LEDENADMINISTRATIE  
 

In 2013 mochten we 6 nieuwe leden begroeten: 

 

Riky van Hal  Beringe 

Bob van Kesteren  Helden 

Wiel Peulen   Baarlo 

Luuk Joosten   Panningen 

R. Gubbels   Panningen 

Truus Hunnekens Grashoek 

 

Opgezegd IVN:  8 leden 

Opgezegd Natuurgids: 2 leden 

Overleden:  2 leden  

Verhuisd:     1 lid 

 

Op 1 januari 2014 hebben we: 

 

96 leden 

20 huisgenootleden  

13 jeugdleden 

Hiervan ontvangen 49 de Natuurgids.  

 

 

Sytske Venstra 
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AAN ALLES KOMT EEN EINDE. 

 

Ook aan de winter van 2014,  een winter die maar geen winter wilde wor-

den. 

Maar dat zullen de vogels en andere dieren niet zo erg hebben gevonden. 

Ook voor veel natuurvrienden is deze winter soepeltjes voorbij gegaan. 

Geen sneeuw of gladheid en vaak heerlijk wandelweer. 

Maar ook aan  ons winterprogramma komt langzaam een einde. Nog een 

avond binnen en dan barst het voorjaar weer los.  Maar eerst nog onze 

laatste workshop binnen, en dat beloofd net als de andere winter pro-

gramma’s nog een mooie afsluiting te worden. 

Voor deze avond hebben we namelijk onze natuurvrienden uit Asten weer 

in ons midden. 

Deze keer komen zij ons meer vertellen over de wereld van de zoogdie-

ren, en dat doen ze aan de hand van dia’s maar ook veel schedels en ander 

materiaal brengen zij mee. 

Maar daar over hebben jullie al in de vorige Kijk Op kunnen lezen. 

Met Riek en Jan sluiten we een aantal avonden af die met elkaar verweven 

waren. Immers zowel Bert Bronswijk als Hans Melters en Jan en Riek 

hebben hun bijdrage geleverd aan de geweldige natuurfilm over de kalk-

graslanden van Nederland. 

Het bestuur heeft kosten nog moeite gespaard  om jullie dit programma 

aan te bieden. Daarom verheugd het ons dan ook dat we deze winter zo-

veel belangstellenden mochten begroeten. Zowat iedere avond was volle 

bak en daar doen we het toch voor. Waarvoor onze dank. 

Voor het komende voorjaar en zomer hebben we ook weer getracht om 

een aantal mooie excursiewandelingen uit te zetten. Maar daarover elders 

meer. 

Kortom het bestuur vond het al met al toch wel een heel mooie winter, en 

ook wij verheugen ons al op een prachtig voorjaar met heel veel mooie 

natuur. 

 

Namens het bestuur. 

Wim Maassen 
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UILEN 

 
Op 21 januari jl. kwamen we met het jeugd IVN voor de eerste keer in dit 

nieuwe kalenderjaar bij elkaar. 

 

“Jongelui, vanavond gaan we het hebben over uilen”. Met deze zin open-

de Peter Maessen van de vogelwerkgroep deze bijeenkomst. 

Allereerst werden er 

prachtige foto’s ver-

toond van uilen. Hierin 

kwam duidelijk naar 

voren dat uilen nacht-

dieren zijn. Maar ook 

dat ze behoren tot de 

roofvogels. 

Vervolgens werden er 2 

groepen gemaakt.  

De ene groep kreeg nog veel meer informatie over de uilen. Natuurlijk 

was er ook ruimte voor vragen en/of opmerkingen. 

De andere groep ging uilenballen, braakballen uitpluizen. Dit gebeurde 

met prikkers of pincet. 

Hierbij is het altijd spannend. Wat zal erin zitten? Met behulp van deter-

minatiekaarten kon de jeugd benoemen wat ze uitgeplozen hadden. 

Degenen die wilden konden hun vondsten opplakken op een stuk zwart 

papier met behulp van boeklon. En als laatste natuurlijk goed de handen 

wassen. 

Na een half uur werd er gewisseld. 

Tegen de klok van achten kreeg de jeugd nog iets te drinken en kon Peter 

een geslaagde avond afsluiten. 

 

Mart Christiaens 
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DIERENSPOREN 

 
Op dinsdag 18 februari jl. kwam de jeugd van het IVN afd. Helden bij 

elkaar voor de  laatste binnenactiviteit van dit seizoen. 

Het onderwerp was: dierensporen. 

De leiding had zich heel goed voorbereid om dit uitgebreide onderwerp zo 

interessant en zo duidelijk mogelijk aan de jeugd te presenteren. 

 

Wim liet een uitgebreide fotoserie zien die groot geprojecteerd werd op 

onze bekende bioscoopmuur. Heel veel dierensporen kwamen aan bod, 

zoals o.a. vraatsporen, uitwerpselen, pootafdrukken, holen en nesten. 

Hierbij vertelde Wim 

in geuren en kleuren 

over diersporen. 

Ook de sporen van de 

mens kwamen aan bod, 

zwerfvuil storten in de 

natuur. Dit is natuurlijk 

nooit goed!!! 

Hoe kun je het verschil 

ontdekken tussen een 

dassen- en een vossen-

hol? 

Waaraan kun je de 

uitwerpselen van een 

vos herkennen? 

Wat is het verschil 

tussen het spoor van 

een ree en van een 

wild zwijn? 

Wat is het verschil 

tussen het spijsverte-

ringsstelsel van een 

zoogdier en een roof-

vogel? 

Zomaar enkele interessante zaken die aan de orde kwamen. 
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In 4 groepjes gingen de kinderen, via een wisselsysteem, aan de slag. 

Per tafel kwam een bepaald onderdeel van de dierensporen aan de orde. 

1. Wat laat een dier achter als deze geknabbeld heeft aan bijv. een 

vrucht? 

2. Het verschil tussen diverse veel voorkomende pootafdrukken. 

3. Sporen van nesten en eieren. 

4. Diverse vormen van uitwerpselen van dieren. 

 

Op het persoonlijke antwoordenformulier werden de antwoorden van de 

gestelde vragen opgeschreven. 

Na een korte bespreking per tafel kreeg de jeugd nog een serie foto’s te 

zien (op de bioscoopmuur) waarop verscholen (gecamoufleerde) dieren te 

zien waren. Om beurten mocht de jeugd het verscholen dier komen aan-

wijzen. 

Tenslotte kreeg de jeugd nog een beker fris en wat te snoepen. 

Te snel kwam aan deze zeer interessante en geslaagde avond een einde. 

 

Mart Christiaens 
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EXCURSIEWANDELING    MEERLEBROEK EN 

BRACHTERWALD. 

 

Op zondag 18 mei brengen we een bezoek aan het nieuwe natuurontwik-

kelingsproject Meerlebroek en het aan de andere kant van de grens gele-

gen Brachterwald.  

Het Meerlebroek is ontstaan als natuurcompensatie voor de aanleg van de 

nieuwe A73 Zuid. Het is een waterrijk gebied met veel vogels en amfibie-

ën. Het tegenover gelegen Brachterwald is juist een bos en heidegebied 

dat grotendeels ligt op het Duitse hoogterras. Hier komen veel reeën en 

ook wilde zwijnen voor. Maar ook veel bosvogels bevolken het gebied. 

Voor deze wandeling hebben we contact gezocht met de Swalmdal gidsen 

die ons hebben beloofd om voor een deskundige gids zorg te dragen. Om-

dat dit gebied nieuw en nog relatief onbekend is zal deze zeker een aanra-

der zijn. Dus komt dat zien op 18 mei. 

Vertrek om 9 uur vanaf het IVN gebouw in Helden Kloosterstraat 12. 

Voor meer informatie bel Wim Maassen  0610671276  

Kijk ook eens op onze website voor meer informatie over ons, zoals 

Werkgroepen of onze andere activiteiten www.IVN/helden.nl.  

 

WAARNEMING AAN DE MUUR VAN HET OUDE KERKHOF IN 

PANNINGEN 

 

Welk plantje en welke kever denken dat het 

hier al lente is? 

Foto is gemaakt op 12 februari j.l. 

 

 

Henk van Loon 
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WANDELING NAAR DE BUSJOP IN HEYTHUYZEN. 

 

Op zondagmorgen 15 juni gaan we voor een mooie wandeling naar de 

Busjop in Heythuyzen. 

Tijdens deze wandeling zullen we zowel natte als droge gebieden tegen 

komen. Het is een zeer afwisselend gebied met heide terreinen als ook 

poelen en vennen. Maar ook nog kleinschalige landbouw en bossen kun-

nen we op deze wandeling bewonderen. Ook liggen in dit gebied enkele 

oude grafheuvels. Dit alles wordt je aangeboden tijdens een enkele uren 

durende wandeling, waarbij we ook nog tenminste een mooi beekdal zul-

len bezoeken. Kortom variatie genoeg en dat alles ook nog zo dicht bij 

huis. 

Dit alles wordt begeleid door Math Ghielen en Wim Maassen. 

Dus noteer alvast in je agenda zondag 15 juni  

Vertrek om 9 uur vanaf het IVN gebouw Kloosterstraat 12 Helden. 

Voor info Math Ghielen of Wim Maassen 06-10495465 of 06-10671276  

 

VOORJAARS WANDELING IN DE MARIAPEEL. 

 
Op zondag 27 april staat onze eerste voorjaarswandeling op het program-

ma. 

Zoals altijd vertrekken we al carpoolend vanaf het IVN gebouw Klooster-

straat 12 te Helden. 

Vertrektijd is 9 uur. 

De wandeling wordt begeleid door Jan Stevens en Wim Maassen. Zij heb-

ben al enkele malen een verkenning gedaan zodat ze jullie wegwijs kun-

nen maken in het gebied maar ook het een en ander kunnen vertellen over 

dit uniek stukje Nederland. Voor diegene die de avond over de Peelen van 

Bert Bronswijk hebben gezien en gehoord zal dat niet nieuw zijn, maar de 

wandeling zal wel een mooie aansluiting vormen op deze avond. 

Juist daarom hebben we deze wandeling in het programma opgenomen. 

We wensen jullie alvast een mooie natuur morgen, en hopen jullie met 

velen te mogen begroeten. 

Voor inlichtingen neem contact op met Wim Maassen of Jan Stevens. 

Tel. 06-10671276 of 06-57676520 
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DAGWANDELING NAAR  ZUID LIMBURG.   

ZATERDAG 31 MEI 2014 

Let op: de dagwandeling is dit jaar een week vervroegd wegens Pink-

steren 

 
De dagwandeling van dit jaar gaat waarschijnlijk naar het grensgebied 

tussen Zuid-Limburg en België. De wandeling is ook dit jaar weer uitge-

zocht door Wim Maassen en Mart Christiaens. Binnenkort gaan we deze 

wandeling voorwandelen en daarna valt de definitieve beslissing. Het 

wordt een wandeling door het prachtige Zuid-Limburgse land met moge-

lijk hier en daar een toefje België. Het landschap is heuvelachtig met hier 

en daar wat bossen, door weilanden met schitterende vergezichten, door 

klaphekjes en kleine pittoreske dorpjes. Het is een pittige wandeling van 

ongeveer 15 kilometer lengte. 
De start van onze wandeling is nog niet bekend. Na een kop koffie of thee 

en zo nodig een sanitaire stop lopen we het golvende landschap in met 

overal een spectaculair uitzicht. Gezien de grote belangstelling graag tij-

dig opgeven. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. 

Datum: zaterdag 31 mei                                                                                                           

Vertrek: 08.00 u Wilhelminaplein Panningen.   

Terugkomst: 19.00 u     

Kosten: €  14,00 voor leden.                    

 € 16,00 voor niet/leden   

(inclusief 1 kop koffie en/of thee ‘s morgens)   

Opgeven bij Math Ghielen per mail.  math.ghielen@gmail.com                            

of telefonisch 06-10495465  o.v.v : 

Naam   :    

Aantal personen:                                                

Adres    :                                                                     

Plaats   :                                 tel.nr    :                                                                     

e-mail adres       :                                             

De opgave wordt pas geldig als de bijdrage betaald is op                                                     

rekening nr.   NL 54 Rabo 0141.9269.61 o.v.v. dagwandeling. Er kunnen 

maximaal 50 deelnemers mee, dus wees er snel bij. 

Inlichtingen over de wandeling bij Wim Maassen 077-4661770 of 06-

10671276 en Math Ghielen 06-10495465.      
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RABO CLUBKAS CAMPAGNE 2014 

 

IVN Helden doet ook dit jaar weer mee. De Rabobank Peel, Maas en 

Leudal geeft verenigingen in hun werkgebied de kans extra geld te ver-

dienen voor hun verenigingsactiviteiten. Ze doet dit middels de Rabo 

Clubkas Campagne. Het IVN Helden heeft hier in 2012 en 2013 ook aan 

meegedaan en de actie heeft € 275,00 en € 252,50 voor onze vereniging 

opgebracht. 

Leden van de Rabobank kunnen hun stem uitbrengen op de deelnemende 

verenigingen. Elke stem brengt een bedrag op. Dus hoe meer stemmen 

hoe meer geld. Dus nu gaat de zelfwerkzaamheid van onze leden tellen. 

Want het bestuur vraagt jullie zoveel mogelijk stemmen op het IVN uit te 

brengen. Mobiliseer familie, buren, vrienden en bekenden om hun stem op 

het IVN Helden uit te brengen. Let wel op dat ze hun stem uitbrengen 

op het IVN Helden want de IVN afdelingen van Meijel en Baar-

lo/Maasbree doen waarschijnlijk ook mee.  

Let wel, alleen leden van Rabobank Peel, Maas en Leudal mogen stem-

men. Als je wel een rekening hebt bij de Rabobank maar niet als lid bent 

geregistreerd kun je helaas niet stemmen. Het Rabo-lidmaatschap is gratis 

en geeft ook buiten bankzaken allerlei voordelen. De leden van de Rabo-

bank krijgen over deze actie tijdig bericht van de bank. Heb je hierover 

nog vragen bel me dan gerust. 

 

Bestuur IVN Helden  

Math. Ghielen (06-10495465) 
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De volgende personen werkten mee aan deze Kijk Op: 

 

Mart Christiaens: tekst en foto’s 

Jan van Enckevort: tekst 

Math Ghielen: tekst 

Peter Maessen: tekst en foto’s 

Wim Maassen: tekst en foto’s 

Sytske Venstra: tekst en foto 

Toos Wilms: tekst 

Henk van Loon: foto 

Rob van ’t Padje: lay-out en foto’s 

Multicopy: kopiëren en nieten. 

Distributie: Jan v Enckevort, Jan Stevens, Mart Christiaens, en Sytske 

Venstra 

 

 
 

 



Het IVN (instituut voor natuur, educatie & duurzaamheid) is een landelijke 

vereniging die in 1960 is opgericht. Het IVN laat je leren van de natuur en 

verrijkt daarmee je leven. Het laat je nadenken over je gedrag en motiveert tot 

milieubewust handelen, 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 voor de duur 

van een jaar verlengd. Bij aanmeldingen na 1 september van het lopend 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:  €  22,50 per jaar.  

Huisgenoot lid:           €  14,00 per jaar  

Een abonnement op de Natuurgids  €  16,00 per jaar.  

 

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: NL54 RABO 0141 9269 61 van IVN Helden. O.v.v. gift.  

 
“Kijk Op” is een uitgave van het IVN Helden. Dit blad verschijnt 3 keer per 

jaar in een oplage van 135 exemplaren. Kopij kunt u inleveren op E-mail of op 

papier bij de Redactie van de Kijk Op. rvtpadje@gmail.com 

Rob van ’t Padje. Sch. v.d. Voorststraat 2, 5981 EJ Panningen 

 

Datums “Kijk Op” 
 

Aanleveren kopij:  Verschijningsdatums: 

Voor 1 maart   begin april 

Voor 1 augustus  begin september 

Voor 25 november  voor kerstmis 

 

 

 

 

ADRESSEN BESTUUR EN WERKGROEPEN 
 

Voorzitter:       

Math Ghielen, Schoutenring 14, 5981 DS Panningen 

Tel: 077-3074939       06-10495465 

 

Secretaris 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 svenstra@hetnet.nl 

 

Bestuurslid: 

Wim Maassen, Koetsiersweg 8, 5988 CN Helden  

Tel. 077-4661770 06-10671276  

 

Bestuurslid  en Vogelwerkgroep: 

Jan Stevens, St. Lambertusstraat 17, 5988 EE Helden 

Tel. 077-3076232 06-57676520   

 

Jeugdwerkgroep: 

Mart Christiaens. Scharenweg 39, 5981 BV Panningen 

Tel: 077-3073112 06-15320070 

 

Activiteitenwerkgroep:  

Vacature 

 

Landschapsonderhoud werkgroep: 

Henk van Loon.  Past. Knippenbergstraat 14, 5988 CV Helden.  

Tel: 077-3076874 

 

Flora- en Dassenwerkgroep: 

Toos Wilms. Zelen 38, 5981 PN Panningen.  

Tel: 077-3075111 

 

Webmasters: 

Rob van ’t Padje. Sch. v.d. Voorststraat 2, 5981 EJ Panningen 

Thijs Maessen. Past. Knippenbergstraat 48, 5988 CW Helden 

mailto:rvtpadje@gmail.com
mailto:ivnmaessen@home.nl
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