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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:
Huisgenoot lid:
Een abonnement op de Natuurgids

€ 22,50 per jaar.
€ 14,00 per jaar
€ 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:
Voor 1 maart
Voor 1 augustus
Voor 25 november

Verschijningsdatums:
begin april
begin september
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 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. 06-10671276
wimmaassen@ziggo.nl
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

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
HALFJAARPROGRAMMA 2015

Datum
Do 8 jan.

Zo 22 febr.

Zo 29 mrt

Do 16 apr.

Zo 3 mei

Za 6 juni

Zo 28 juni

Do 16 juli

Activiteit
Nieuwjaarsborrel
Aanvang 20.00 u. IVN gebouw Helden
Math. Ghielen 06-10495465
Wandeling Kesseleikerbroek
Gidsen: Peter Maessen en Jan Stevens
Vertrek 09:00 uur IVN gebouw Helden
Coördinator: Jan Stevens 077 3076232
Wandeling Asseltse plassen
Vertrek 09:00 IVN gebouw (Denk aan aanvang
zomertijd)
Coördinator: Jos Joosten. 077-5813319
Algemene Jaarvergadering
Aanvang 20:00 uur in het IVN gebouw Helden
Coördinator: Math Ghielen 06-10495465
Wandeling Deurnese Peel.
Vertrek 09:00 IVN gebouw
Coördinator: Wim Maassen 06-10671276
Dagwandeling
Gidsen: Jos Joosten en Wim Maassen
Vertrek: 8.00 u Wilhelminaplein Panningen
Coördinator: Wim Maassen 06-10671276
Excursie Curfsgroeve in Geulhem
Gids: een gids van het Limburgs Landschap
Vertrek 08:00 IVN gebouw
Coördinator: Wim Maassen 06-10671276
Avondwandeling
Gids: Peter Maessen
Vertrek 18:45 IVN gebouw
Coördinator: Peter Maessen 077-4653761
Het halfjaarprogramma is dit voorjaar iets
beperkter in aantal omdat onze vereniging ook
een basis natuurcursus organiseert
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VOORWOORD
Beste lezertjes, lezeressen en lezers
December 2014.
De maand waarin we terugkijken en vooruitkijken.
Terugkijken op een jaar met veel hoogtepunten. Een jaar ook waarin we
stil stonden bij het eindige van leven. Leven en dood. Dood en leven.
Dicht bij de natuur staand, een vanzelfsprekend fenomeen.
Veel proberen we te begrijpen of begrijpen we zelfs al. De mens, een
klein, doch zeer bepalend deeltje van een groots geheel.
Stilstaan, vooruitkijken en ook terugkijken. Winter, lente, zomer en herfst.
Allen een fijne decembermaand en een “rijk” 2015!
De redactie
Jan van Enckevort

Kijk Op, december 2014
Jaargang 33, nummer 2
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DONDERDAG 8 JANUARI 2015: NIEUWJAARSBORREL.
Wat was het weer gezellig, een veelgehoorde opmerking na de Nieuwjaarsborrel van 2014.
Intussen zijn we alweer een jaar verder en ook aan het begin van 2015
staat weer de traditionele Nieuwjaarsborrel op de agenda. Graag nodigt
het bestuur iedereen uit in gezellig samenzijn nog even terug te kijken
naar het afgelopen jaar. We deden dit donderdagavond 20 november jl. al
even tijdens de prachtige dia avond van en door onze eigen leden met
sfeervolle beelden van Bér Geuyen, Jan Huys en een terugblik op 7 dagwandelingen door Jos Joosten. Een avond die voor herhaling vatbaar is.
Maar daarnaast is onze Nieuwjaarsborrel ook een moment van samen zijn
onder elkaar, een beetje roddelen en weer vooruit kijken naar het nieuwe
jaar en elkaar natuurlijk alle goeds toewensen.
Elk jaar weer een mooie avond, natuurlijk met een drankje en een hapje.
De moeite waard om te bezoeken.
Namens het bestuur,
Math. Ghielen.
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CONTRIBUTIE 2015

We gaan weer beginnen aan een nieuw verenigingsjaar en is het dus tijd
om de contributie te innen. Deze is dit jaar hetzelfde als in de voorafgaande zes jaren. Ook is de Natuurgids niet verhoogd.
gewoon lid
huisgenoot
Natuurgids

€ 22,50
€ 14,00
€ 16,00

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 via Euro-incasso.
De acht leden die het IVN niet hebben gemachtigd, krijgen een brief/nota
per post of E-mail waarin staat hoeveel ze zelf mogen overmaken op de
bankrekening van het IVN Helden.
De drie leden die lid zijn via het landelijke IVN in Amsterdam, hoeven
niets te betalen, deze drie hebben een incasso overeenkomst met het landelijk IVN.
Ik hoop dat u hiermee voldoende bent ingelicht. Mocht u nog vragen hebben, of wilt u iets veranderen zoals wel of niet de Natuurgids erbij, neem
dan contact met mij op.

Sytske Venstra
Ledenadministratie
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HET JAAR 2014 IN VOGELVLUCHT.
Het jaar 2014 was weer een druk jaar voor ons IVN.
Niet alleen vanwege de vele activiteiten van onze vereniging, maar ook de
vele voorbereidingen en vergaderingen eisen hun tol. Dit alles maakt weer
eens duidelijk hoezeer we om vers bloed verlegen zitten.
Gelukkig bereiken ons signalen dat dit gegeven inmiddels ook bij onze
leden begint door te dringen.
Wat betreft de activiteiten hadden we weer een keur aan wandelingen,
excursies werkzaamheden en flora en fauna onderzoeken op stapel gezet.
Al deze zaken hebben ertoe geleid dat we weer veel mensen in contact
met onze mooie natuur hebben gebracht.
Ook onze werkgroepen waren weer zeer actief, B.V. onze jeugdgroep
inmiddels uitgegroeid tot 16 jeugdigen waarvan er enkelen zo enthousiast
dat ze gewoon niet meer weg willen ook al zijn ze de doelgroep inmiddels
ontgroeid.
De plantenwerkgroep heeft weer heel wat gesteggeld over welk plantje ze
nu weer hadden gevonden. Maar ondanks dat (of misschien wel juist
daarom) hebben ze voor komend jaar alweer een nieuw programma klaar.
Heb je interesse om eens mee te gaan, dat kan altijd en geheel vrijblijvend. Een telefoontje naar Toos of Peter is al genoeg. Voor de datums kijk
in de Kijk OP of op de website.
De vogelwerkgroep is ook nog steeds actief maar kan dringend nieuw
bloed gebruiken, toch zijn ook zij veel bezig zoals met het geven van film
of dia avonden. Maar ook met het tellen en inventariseren van vogels en
hun leefgebieden. Zoals de Trekvogeltelling en de PTT-telling. Voor meer
informatie over de vogelwerkgroep kan men terecht bij Jan Stevens voorzitter van de vogelwerkgroep.
Ook de Natuurwerkgroep is druk met de natuur, ze doen veel natuur onderhoud voor de Gemeente of Staatsbosbeheer zoals weide beheer en het
knotten van wilgen, maar ook het opschonen van poelen of natuurveldjes
die dreigen dicht te groeien. Het is er altijd een gezellige boel mede omdat
er niemand de baas is en alles in goede samenspraak wordt opgepakt. Dit
jaar is er (geloof ik) nog niemand in het water gevallen. Jammer hé.
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De dassen werkgroep heeft dit jaar enkele mooie opnames kunnen maken
van bewoonde Dassenburchten maar tot hun verrassing stonden er opeens
ook jonge vosjes op de opnames Je ziet alles bij elkaar een drukte van je
welste en dan hebben we het nog niet eens gehad over onze programma
commissie die al deze zaken uitzoekt en organiseert.
Alles overziende snap ik soms niet dat we ook nog tijd hebben om zelf te
genieten van al het moois dat de natuur ons geeft. Maar dat doen we stiekem toch hoor en met volle teugen.
Dus gaan we vol goede moed het nieuwe jaar tegemoet. Daar hebben we
wel weer iedereen bij nodig, werkers begeleiders maar zeker ook publiek.
Wij het bestuur wenst iedereen een heel fijne KERST en een heel goed en
natuurrijk NIEUWJAAR.
Wim Maassen.
WANDELING KESSELEIKERBROEK
Gidsen: Peter Maessen en Jan Stevens
In deze winterwandeling brengen onze gidsen ons naar het Kesseleikerbroek op de grens van Kessel, Helden en Neer. Het Neers Kanaal en het
(vernieuwde) Berkven staan centraal in deze mooie gevarieerde wandeling. Het gebied is redelijk rustig en erg vogelrijk. Het Neers Kanaal is in
de vorige eeuw gegraven als afvoerkanaal voor turf uit de peel en diende
tevens als afvoerkanaal van overtollig peelwater. Dit kanaal zou oorspronkelijk gegraven worden tot aan de Maas op de z.g. Mussenberg op
de grens van Kessel-Eik en Neer, doch de kosten van een sluis nabij de
Napoleonsweg was te kostbaar. Van hieruit is de turf per kar naar de haven van Neer en Roermond gebracht. In het oorspronkelijke kanaal lagen
een tweetal sluizen. Een bij de Noordervaart en een nabij de Neerseweg.
In het vroege voorjaar zien de oevers van het kanaal goudgeel van de dotterbloemen.
Enige jaren geleden heeft Staatsbosbeheer het totaal verlande Berkven
uitgebaggerd en aanzienlijk vergroot. Intussen heeft het ven zijn oeverbegroeiing gekregen is ligt het als een parel in het landschap. Zeer de moeite
waard. Onze gidsen brengen jullie naar dit mooie gebied en laten jullie
genieten van deze natuurpracht.
7

WANDELING ASSELTSE PLASSEN
Gids: Jos Joosten
De Asseltse Plassen liggen tussen Beesel, Swalmen en Roermond nabij
het pittoreske plaatsje Asselt. De basis van deze plassen is een afgestoten
maasarm die tegenover de haven van Neer oostwaarts stroomde, langs
Asselt en in de buurt van Roermond weer uit kwam. Ze vormde a.h.w. een
grote meander. Later heeft Rijkswaterstaat t.b.v. de scheepvaart deze
maasarm gedeeltelijk afgesloten en een nieuw stuk gegraven van Neer tot
Roermond.
Door grindwinning zijn rondom deze oude maasarm diverse grote Maasplassen ontstaan. Ook stroomt de Swalm al meanderend door dit gebied en
mondt uiteindelijk in de Maas uit.
Jos Joosten, onze gids voor deze wandeling, is het gebied aan het verkennen en zal ons door dit mooie, vogelrijke natuurgebied leiden.
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JAARVERSLAG 2014 FLORAGROEP IVN HELDEN.
De floragroep heeft een harde kern van 6 leden.
De floragroep was in het groeiseizoen van 2014 weer actief in diverse
gebieden in de Peel en Maas.
Niet alle geplande activiteiten zijn doorgegaan.
We startten het seizoen met een bezoek aan Kasteelpark Horn.
Geïnventariseerd zijn de volgende locaties:
DHL-ven (achter Zwenkgras 3 in Beringe)
De Horsten (zandweg tussen de Jacobusstraat en Melkweg)
Kwakvors (ligt aan Ontginningsweg Grashoek)
Kwistbeek (ligt tussen de Zandberg en Baarloseweg in Helden)
Molentje (ligt aan de Molenbaan in Meijel)
Scherliet (ligt aan de Kwakvors)
De inventarisatie aan het Vlakbroek (tussen De Brentjes en Schenskensweg in
Koningslust) werd doorkruist door een
maaimachine en het bezoek aan de Romeinenweerd in Baarlo ging door omstandigheden niet door.
De resultaten van de inventarisaties worden gedeeld met IVN Helden (website),
FLORON, Staatsbosbeheer en de Gemeente Peel en Maas.
Hebt u interesse om in 2015 mee te doen?
In deze Kijk Op vindt u het jaarprogramma.
Brunel

Toos Wilms
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JAARPROGRAMMA FLORAWERKGROEP 2015

Datum
Zo 17 mei.

Zo 31 mei

Zo 28 juni

Zo 19 juli

Zo 2 aug

Zo 16 aug

Zo 23 aug

Zo 30 aug

Activiteit
Floriade terrein
Vertrek 09:00 uur vanaf het IVN gebouw Helden
Coördinator Thijs Maessen
Tel. 0623472454
WADI Zelen
Verzamelen 09:00 uur Zelen
Coördinator Toos Wilms
Tel. 0615962241
Vlakbroek
Verzamelen 09:00 uur De Brentjes Handboog
Coördinator Jan Stevens
Tel. 0657676520
Kwistbeek
Verzamelen 09:00 uur Baarloseweg bij Teeuwen
Coördinator Jan Stevens
Tel. 0657676520
Scherliet / Kwakvors.
Verzamelen 09:00 uur Kwakvors bij bordje Scherliet
Coördinator Peter Maessen
Tel. 0615962241
Snep
Verzamelen 09:00 uur Vreedepeelweg bij bankje
Coördinator Toos Wilms
Tel. 0615962241
LOG /De Horsten
Verzamelen 09:00 uur Melkweg / De Horsten
Coördinator Wim Maassen
Tel. 0653695906
DHL ven
Verzamelen 09:00 uur Bij de brug DHL
Coördinator Peter Maessen
Tel. 0615962241
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NACHT VAN DE NACHT 25 OKTOBER 2014

Op 25 oktober was het weer zover, door heel Nederland werden er door
diverse instanties en verenigingen deelgenomen aan de 10e Nacht van de
Nacht, gecoördineerd door Stichting Milieu Federatie Limburg.
Het IVN Helden deed voor de 9e keer mee en organiseerde een avondwandeling gecombineerd met een avond picknick.
Als gids fungeerde ons eigen IVN lid Ber Geuyen.
Ber had een 2 uur durende wandeling uitgezet in zijn eigen achtertuin de
Belgenhoek.
Het was een mooie heldere avond, het weer werkte prima mee.
30 Personen verzamelden zich op deze avond bij het schutterslokaal aan
de Ontginningsweg in Grashoek en genoten van een mooie wandeling.
Peter Maessen
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NATIONALE NATUURWERKDAG
Op zaterdag 1 november jl. was het weer volop genieten van de natuur in dit kleurige jaargetijde.
Het weer was ongekend mooi, licht bewolkt en rond de 20 graden. De
deelnemers aan deze nationale natuurwerkdag waren zeer enthousiast.
Iets na 9.00 uur vertrokken de leden van de jeugdwerkgroep, enkele ouders en de leiding richting Kwistbeekdal. De onderhoudswerkgroep ontving ons met open armen.
Op de werkplek aangekomen wilde de zeer enthousiaste jeugd meteen aan
de slag.
In het kader van de veiligheid en takenverdeling volgde er eerst een korte
inleiding met duidelijke afspraken.

Alsof hun leven er van af hing ging de jeugd aan de slag. Wel onder begeleiding van de ouders, de leiding en de onderhoudswerkgroep.
Doordat de zon zo lekker haar best deed werden er al snel kledingstukken
aan de kant gelegd.
De jeugdleden hadden niet alleen oog voor het zagen en het slepen van de
boompjes, maar ook voor de diverse paddenstoelen.
Ineens klonk er plotseling “pauze”. “Nu al?”
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Op de pauzeplek stond er voor iedereen, als dank voor het harde en nuttige werk, iets lekkers klaar. Limburgse vlaai voor iedereen. Voor de jeugd
frisdrank en voor de ouderen koffie/thee. En…. fruit: appels, peren en
mandarijntjes.
Enkele jeugdleden speelden onder de pauze “bosaapje”. Lekker hangen of
zitten in een boom.
Na de groepsfoto begonnen we vol enthousiasme aan de tweede helft. Het
“van onderen” klonk zeer regelmatig. Als waarschuwing dat er een boompje om ging vallen.
Om 11.15 uur stopten we
met werken. Eerst alle spullen verzamelen in de kruiwagen en dan luisteren naar
de uitleg van de slotopdracht.
Als verrassing mocht de
jeugd een hut bouwen
m.b.v. bosmateriaal. Dat
was kaasje!
Onder de bezielende leiding
van de voorzitter en de leden van de onderhoudswerkgroep ging de jeugd
vol overgave aan de slag.
De ruwe vorm was al vrij
snel te zien. Tevens werd er
druk overlegd door de jeugdige IVN-leden.
Het resultaat was een stevige, puntige hut.
Als afsluiting kreeg de onderhoudswerkgroep nog een applaus voor hun
voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden.
Even na 12.00 arriveerden we, volgens afspraak, bij het IVN-gebouw.
Zeer tevreden kunnen we terugkijken op een geslaagde natuurwerkmorgen.
Mart Christiaens
13

14

15

EVEN TERUGBLIKKEN…
Opening natuurleerpad
Eindelijk was het dan zover. Na maanden van bedenken, drukken, timmeren, bevestigen en het vullen van het insectenhotel mochten op maandag
29 september een aantal van onze jeugdleden, samen met de voorzitter en
onder het toeziend oog van zo’n dertig belangstellenden, waaronder wethouder Groen, Arno Janssen, het IVN Natuurleerpad middels het ophalen
van een grote IVN-vlag op een feestelijke manier het openingsbord het
pad openen. Omroep P&M maakte er een mooi verslag van.
Het natuurleerpad is aangelegd in, op en langs het kloosterpad dat door
het Kernteam Helden met ondersteuning van de Rabobank is aangelegd in
de voormalige kloostertuin van het Mariaklooster in Helden. Het Mariaklooster is enige jaren geleden verbouwd tot het MFC Kerkeböske, waarin
het gemeenschapshuis en het streekmuseum (’t Land van Maas en Peel) is
opgenomen.
Het natuurleerpad kent 5 ingangen waar
bij 3 ingangen start- en welkomstpanelen
zijn geplaatst.
Deze panelen vertellen iets over de geschiedenis van dit kloosterpark. Op 14
kleurige panelen worden bijzonderheden
van dit loofbos toegelicht. Bomen, nestkasten en hun bewoners en het bijzonder mooie insectenhotel. De kosten
van dit eerste natuurpad in Peel en Maas zijn betaald door het gemeentelijke centrale groenplatform. Bedacht, bewerkt en opgehangen werden de panelen door
onze eigen leden. Wim Maassen, Math Ghielen en Rob van ’t Padje bedachten de teksten
en de afbeeldingen, Rob bewerkte dit grafisch
en Artifice uit Helden drukte het slijtvast af.
Wiel Teeuwen en Harrie Wilms bedachten
een “hufterproof” bevestigingssysteem en
16

hingen alles op. Ook maakten zij het insectenhotel en onze jeugdleden
zaagden mergelstenen, boorden gaatjes in dikke boomstammen, knipten
bamboe en rietstengels, sleepten met oude stenen en dakpannen en vulden
het insectenhotel, samen met onze jeugdleiders op een geweldige manier
op. Een week later werd in het insectenhotel een fles met daarin een oorkonde met alle namen van de makers, de wethouder, leden van het groenplatform en alle jeugdleden geplaatst.
Het pad wordt veelvuldig gebruikt en uit reacties van veel “Dörper Minse“ is het een aanwinst voor Helden.
Math Ghielen
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CURSUSSEN
Onze afdeling is op dit moment bezig en betrokken bij twee natuurcursussen. Het betreft een basis groencursus en een natuurgidsencursus.
Basis Natuurcursus
Binnen de afdeling Helden zijn we bezig met het organiseren van een
groencursus voor beginners. Deze basis groencursus vindt, bij voldoende
belangstelling, plaats in de periode februari t/m juni 2015. Ook niet leden
zijn welkom. De cursus kan een goede basis vormen voor de natuurgidsencursus: ML.
Op de website van het IVN Helden staat de meest recente informatie over
o.a. de inhoud en de wijze van aanmelden.
Zie hiervoor: https://ivn.nl/afdeling/helden
Contactpersoon is:
Thijs Maessen; te bereiken via ivn@thijsmaessen.nl en/of 06-23472454.
Natuurgidsencursus Midden-Limburg
IVN kent in Midden-Limburg 6 afdelingen: IVN Baarlo-Maasbree, IVN
Helden, IVN Meijel, IVN De Steilrand, IVN Weert e.o. en IVN Roermond e.o.
Deze afdelingen gaan gezamenlijk een natuurgidsencursus organiseren.
Een team met vertegenwoordigers uit alle 6 de afdelingen zijn druk aan de
slag met de voorbereidingen.
De cursus start in najaar 2015 en zal een doorlooptijd hebben van 1 jaar en
10 maanden.
Middels deze cursus willen we het gidsenbestand uitbreiden/versterken
waardoor alle afdelingen blijvend in staat zijn activiteiten te organiseren
om mensen bij de natuur te betrekken.
De cursus is niet alleen bedoeld voor onze eigen leden maar voor iedere
enthousiaste natuurliefhebber die graag meer van de natuur wil weten en
deze kennis en ervaring als actief lid aan anderen wil overdragen.
Als de cursus met goed gevolg is afgesloten, is men landelijk erkend
‘IVN-Natuurgids’.
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Voor iedere afdeling is een contactpersoon aangewezen, die beschikbaar
is om nadere informatie over de cursus te verstrekken.
Voor IVN Helden is dat Thijs Maessen; te bereiken via
ivn@thijsmaessen.nl en/of 06-23472454.
Ben je geïnteresseerd, en wil je meer informatie over de cursus hebben,
neem dan contact op.

Berkven Kesseleikerbroek (pag 7)
We verzoeken een ieder om binnen zijn/haar kennissenkring deze cursus
onder de aandacht te brengen.
Door het cursusteam zal de werving georganiseerd worden middels publicaties in de verschillende media, als ook middels informatieavonden.
Voor
de
cursus
is
een
eigen
website
ontwikkeld:
www.natuurgidsencursus-ml.nl, hierop zal in de loop van de tijd verdere
informatie te vinden zijn.
Thijs Maessen
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ZONDAG 5 OKT 2014 PADDENSTOELENEXCURSIE DEURNESE
PEEL IN HELENAVEEN.
Elk jaar is het voor onze vaste paddenstoelengids, Gerard Dings, weer een
hele toer om een geschikte plek te vinden voor onze jaarlijkse paddenstoelenexcursie.

Bepoederde rupsendoder
Dit jaar heeft hij deze plek gevonden in de Deurnese Peel in Helenaveen.
We wandelden vanaf de betonnen brug over de Helenavaart op de weg
naar Griendsveen naar links de Deurnese Peel in. De wandeling alleen al
was schitterend. Door de ruige natuur, langs verstilde peelkanaaltjes, langs
de voormalige karpervijver en vooral langs paddenstoelen in vele variaties
en in vele kleuren.
Veel kilometers maak je op zo’n wandeling niet, kijkend met spiegeltjes,
beredenerend welke soort het is, discussiërend (want we hebben natuurlijk
meer “deskundigen“) over de naam, maar vooral genietend.
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Nu, ben ik verre van een kenner van namen en heb al moeite met de benamingen boleet, zwam of mycena. Dat een paddenstoel aan de onderkant
plaatjes of buisjes heeft dat heb ik toch al geleerd, maar voor de rest vind
ik ze allemaal
even mooi en
ook wel een
beetje geheimzinnig. Ik heb
alleen
nog
nooit een kabouter onder
een
vliegenzwam gezien,
maar godweet
komt dat ook
nog een keer.
Roodsteelfluweelboleet
Wat we wel zagen volgt hieronder. Een kleine selectie van de vele soorten
die we zagen. Op onze website kunnen jullie de hele lijst bekijken.
Gestreept nestzwammetje, plooivlieswaaiertje, paardenhaartaailing, viltige
maggizwam, rimpelende melkzwam, sneeuwwitte mycena, knotsvoettrechterzwam, roodschubbige gordijnzwam, pelargonium gordijnzwam,
spekzwoerdzwam, bepoederde rupsendoder, boompuist. En nu denkt niet
dat dit allemaal gezwam is want we zagen ook nog; muffe gordijnzwam,
rodekoolzwam, blauwe kaaszwam, prachtvlamhoed en nog vele anderen.
Kortom een prachtige en leerzame ochtend. Zelfs de regen kon ons niet
deren. Gerard en alle andere “kenners“ bedankt voor deze mooie ochtend.
We waren met z’n twaalven.
Math. Ghielen
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IVN WINTERWANDELING 2014.
Op zondag 28 dec gaan we weer het oudejaar uitluiden.
Dit doen we zoals altijd middels een gezellige wandeling. Waar we gaan
wandelen is nog niet bekend, maar Peter en Wim zullen er zeker weer een
leuke tocht van maken. En zoals bekent zorgen zij ook wel weer voor een
leuke verrassing
We vertrekken om 13:30 uur vanaf ons ivn lokaal naar onze wandeling.
De wandeling zelf zal ongeveer anderhalf uur duren. Jong en oud kunnen
mee, maar voor rolstoelers of kinderwagens is ze helaas niet geschikt. Bij
terugkomst in ons IVN gebouw zal er een verrassing zijn.
Dus kom en ga mee.
Voor meer informatie: bel Peter 077-4653761 of Wim. 077-4661770
Wim Maassen.
SKELET.
Bij het schoonmaken van de nestkastjes ontdekten we in een kastje 3 vogelskeletjes van een koolmees.
Bij navraag kreeg ik te
horen dat dit komt door
parasieten, omdat het nestkastje het jaar ervoor niet
schoongemaakt was, en
deze de jongen opeten.
Hier heb ik een opname
van gemaakt.

Trees Wilms
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DASSEN
Eens per jaar bezoeken wij als dassenwerkgroep de dassen burchten.
We kijken dan of ze nog bewoond zijn, hoeveel pijpen (uitgangen) er zijn
en of we sleepsporen zien.
Alle burchten die bij ons bekend zijn worden op GPS vastgelegd en in
kaart gebracht.
Verder proberen we met behulp van een camera beelden te maken van de
dassen met eventuele jongen.

Meestal zijn dit nachtopnamen daar de dassen zich overdag schuil houden.
Ook als er dode dassen gevonden worden wordt dit doorgegeven en genoteerd.
Zo struinen we (Toos, Wiel en Harrie) verscheidende zaterdagen door de
natuur wat een zeer leuke bezigheid is.
Na afloop sluiten we meestal af met koffie en gebak.
Harrie Wilms.
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GROOT BEZOEK.
Op dinsdag 4 november hebben we bij het IVN bezoek gehad van de
groepen 4, 5en 6 van de basisschool In de Pas uit Helden-Dorp. De school
had ons verzocht om met de jeugd de Heldense Bossen te verkennen en
hun meer te vertellen over het ontstaan van de omgeving van Helden.
Maar ook over het ontstaan van de stuifduinen en bossen van Helden.
De kinderen waren vooraf door de school al wat voorbereid en dus gingen
we in groepjes van 7 a 8 kinderen met een gids van het IVN op pad.
In de morgenuren hadden we 29 kinderen van groep 4-5 en in de middag
27 kinderen van groep 5-6.
Onder leiding van onze
gidsen hebben de kinderen kunnen zien hoe
de bodem van de Heldense Bossen er uit
ziet onder onze voeten
en hoe en wanneer
deze ontstaan is.
Ook werd er tijdens de wandeling aandacht besteed aan de Flora en Fauna
onderweg.
De kinderen ware vol aandacht en zeer geïnteresseerd vooral de groep 5-6
had veel vragen voor onze gidsen.
Het was voor onze mensen dan ook een pittige maar zeker ook een leerzame dag.
Een dag die mede dankzij de goede voorbereiding als zeer geslaagd mag
worden gezien.
Dit werd nog eens onderstreept door de reacties van de Juffen en begeleidende ouders.
Een woord van dank naar onze gidsen is dan ook zeker op zijn plaats.
Hopelijk geeft dit een stimulans om vaker mee te doen. Want de school
heeft ons al beloofd om vaker van onze kennis gebruik te willen maken.
Waar wij natuurlijk helemaal voor open staan.
Met dank aan alle medewerkers voor deze geslaagde Natuurdag voor 57
kinderen.
Wim Maassen
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VOOR U GELEZEN
Uilen staan bekend als nachtjagers. Toch jagen niet alle uilen in het donker. Je kunt aan de oogkleur van een uil zien of hij alleen ’s nachts, of ook
overdag of in de schemering jaagt. Daar is een handig ezelsbruggetje (geheugensteuntje) voor.
Oogkleur
De in Nederland
voorkomende
uilen
hebben
zwarte
ogen,
oranje ogen of
gele ogen.
Uilen met zwarte
ogen (bosuil en
kerkuil)
jagen
alleen maar ’s
nachts.

Bosuil
Uilen met oranje ogen (oehoe en ransuil) jagen ook in de schemering, dus
met zonsopgang en zonsondergang.
Uilen met gele ogen (steenuil, velduil en sperweruil) jagen voor een groot
deel ook overdag.
Je kunt dus over het algemeen zeggen: hoe lichter de kleur van de ogen
(iris), hoe lichter het is op het tijdstip van jagen.
Natuurlijk zijn hierop uitzonderingen. Zo is bekend dat de ruigpootuil
licht gele/witte ogen heeft. En toch jaagt hij alleen maar ’s nachts.
Voor u gelezen op: www.vroegevogels.nl
Mart Christiaens
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EVEN TERUGBLIKKEN…
Donderdag 20 november: Foto- en dia-avond door en voor onze eigen
leden
Het hele jaar door worden er vele foto’s gemaakt van en tijdens onze natuurtochten. Meestal blijven die dan voor het grote publiek verborgen en
worden ze tegenwoordig opgeslagen op de pc of krijgen ze een plek op
een schijfje of een usb-stick. Soms zijn het prachtige natuuropnames,
soms sfeerbeelden van een wandeling of een dagwandeling. Van Jos Joosten kwam het eerste aanbod. Hij had van de dagwandelingen vanaf 2007
een mooie reportage gemaakt en deze wilde hij wel aan iedereen laten
zien. Ook andere leden reageerden op onze oproep hun foto’s eens te laten
zien. We hebben als programmacommissie voor deze eerste keer een keuze gemaakt uit 3 leden die de avond wilden verzorgen.
Als eerste hebben we genoten van een jaarrondpresentatie met mooie natuuropnames gefotografeerd rondom Grashoek en gepresenteerd door Bér
Geuyen. Bér had er veel werk van gemaakt. Mooie beelden van de
“Kwakvors“ winterbeelden en schitterende close-up opnames van diverse
vogels. De hele presentatie omlijst met sfeervolle muziek. Een genot om
naar te kijken en te luisteren.
Hierna presenteerde Jan Duyf uit Helden zijn mooiste beelden. Schitterende beelden van roofvogels. 3 brutaal uit hun ogen kijkende takkelingen, broederlijk naast elkaar zittend op een boomtak. Jan is een echte vogelkenner en speciaal roofvogels zijn zijn specialiteit. Haarscherpe nestopnames van buizerd en torenvalk, spechten en nog veel meer. Beelden
waarvoor we gelukkig niet zelf in een boom hoeven te klimmen.
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Als laatste kregen we een terugblik van opnames van dagwandelingen
vanaf 2007 door Jos Janssen. Voor de vaste deelnemers aan onze dagwandelingen herkenbare beelden. Afgewisseld met mooie landschapsplaatjes
en natuurlijk ook veel plaatjes waarop onze wandelaars zichzelf in herkenden. Een plaatje was duidelijk gefotoshopt. Onze voorzitter stond er
nou niet op zijn smalst op en volgens hem was er met het plaatje geknoeid. Helaas voor hem vonden de aanwezigen het toch wel een redelijk
natuurgetrouw plaatje. Jullie snappen het al, het wordt voor de volgende
dagwandeling flink lijnen.
Met z’n allen hebben we gewacht op het plaatje waar Jos
van Hal zijn Riekie, compleet
met witte sokjes en open sandalen, over een wel erg modderachtig stuk heen droeg tijdens de
wandeling in het Land van Herve. Helaas zat deze foto er niet
bij.
Dank aan onze drie fotografen
voor hun prachtige beelden.
Kortom een zeer geanimeerde en
gezellige avond. Toen Wim
Maassen na afloop vroeg of zo’n
avond voor herhaling vatbaar is
werd dit volmondig beaamd.
Math. Ghielen

27

De volgende personen werkten mee aan deze Kijk Op:
Mart Christiaens: tekst en foto’s
Jan van Enckevort: tekst
Math Ghielen: tekst
Sytske Venstra: tekst
Peter Maessen: tekst en foto’s
Wim Maassen: tekst en foto’s
Toos Wilms: tekst
Thijs Maessen: tekst
Harrie en Trees Wilms: tekst en foto’s
Bér Geuyen: foto
Marieke Verstappen: foto’s
Rob van ’t Padje: lay-out en foto’s
Leden IVN: kopiëren en nieten.
Distributie: Jan v Enckevort, Jan Stevens, Mart Christiaens en Sytske
Venstra
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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:
Huisgenoot lid:
Een abonnement op de Natuurgids

€ 22,50 per jaar.
€ 14,00 per jaar
€ 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:
Voor 1 maart
Voor 1 augustus
Voor 25 november

Verschijningsdatums:
begin april
begin september
voor kerstmis
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