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WOORD VAN DE VOORZITTER 

 
De lente is in aantocht: de dagen lengen nu duidelijk, de vogels laten zich ’s morgens alweer horen, bij het 

avondeten kan het licht nog even uit blijven en….. buiten is het ook weer veel beter! Erop uit dus, de tuin in 
om ook daar het voorjaar te stimuleren, de nestkasten moeten nu echt schoon zijn en we gaan genieten van 
de zonnewarmte komende tijd. Ook bij IVN Helmond zijn we weer uit onze winterslaap: de vier 

seizoenencursus gaat van start (er zijn nog enkele plekjes vrij!!), het Jeugd-IVN trekt er komende zaterdag 
weer op uit met Natuur & Sport en ook als vereniging voelen we nieuwe energie! Afgelopen 

donderdagavond was er namelijk een ongekend groot aantal leden (bijna 50) aanwezig bij de inloopavond. 
Hierbij verzorgden Jan en Marga een vrolijke pub 
quiz met allemaal winnaars en konden de 

aanwezigen daarna (opnieuw) kennis maken met 
onze werkgroepen en hun activiteiten. Hierbij vond 
heel wat kruisbestuiving plaats en konden de 

aanwezige nieuwe leden ook eens van dichtbij in 
onze winkel kijken. Voor mij als voorzitter zat het 

hoogtepunt echter in de opening van deze 
ledeninloop. Want de beoogde nieuwe voorzitter, 
Jan Roelofs was erbij om zijn gezicht alvast eens te 

laten zien. Jan introduceerde zich met 
enthousiasmerende woorden en een inkijkje in zijn 

leven. Nu nog directeur-bestuurder bij ORO maar 
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met ingang van 1 juli met pensioen en dus met een mooi vooruitzicht om het stokje van mij over te nemen. 
Jan is afkomstig uit Nijmegen en woont ruim 10 jaar in Helmond-Brandevoort. Hij is niet getrouwd, heeft wel 
een vriendin en ook twee volwassen kinderen. Hij heeft al kennis gemaakt met het huidige bestuur en ook 

met mij voor de nodige afspraakjes. Alle vertrouwen dat dit een goed teken is. Tijdens de ALV van woensdag 
29 maart kan Jan Roelofs gekozen en dus benoemd worden tot voorzitter van onze mooie natuurclub! En ik 
dan? Ik zal nog enkele maanden uitwerken omdat mijn opvolger nog niet direct beschikbaar is, maar daarna 

schuif ik door naar de Werkgroep Natuurbeheer en als lid van de Werkgroep Natuurgidsen. Op de foto de 

nieuwe voorzitter met “d’n ouwe”.  

Ad Adriaans, voorzitter 

 

NIEUWS VAN HET BESTUUR 

 

ALV 2023 

De maand maart is traditiegetrouw de maand van onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, de ALV. Dit 
jaar op een woensdagavond en wel 29 maart om 20 uur in het paviljoen. Natuurlijk met de nodige verslagen 

over het voorbije jaar en plannen voor 2023. Hierover kunnen leden zich al inlezen want het jaarboekje de 
Kattestaart wordt op dit moment gedrukt en zal tijdig bij iedereen worden bezorgd. Graag meenemen naar 

die avond. Bij de uitnodiging voor deze ALV krijgen de leden, behalve de agenda ook een inkijkje bezorgd in 
het financiële verloop van afgelopen (jubileum-)jaar. Dat ziet er heel prima uit, ondanks alle kosten. De 
kascommissie heeft haar controle al gedaan en zal ter plaatse nog verslag geven. Dit jaar gaat de contributie 

verhoogd worden naar 30 Euro, wat o.a. nodig is omdat onze huurkosten in de speeltuin ook stijgen. Een van 
de belangrijkste agendapunten is de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Hiervoor is vanuit het bestuur 
beschikbaar Jan Roelofs. Kandidaten vanuit de leden kunnen nog tot 22 maart worden doorgegeven aan 

secretaris Theo Penders. Het bestuur hoopt op een grote opkomst! 
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NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 

 

 

 

Podcast over het ree 

Deze Podcast is door Jan Roelofs gemaakt als individuele eindopdracht in het kader van de opleiding 

Natuurgids bij het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) Helmond. 

 

In zes delen wordt de luisteraar meegenomen in het 

leven van misschien wel een van de meest 

fascinerende in het wild levende dieren in 

Nederland, het ree. Biologische kenmerken, gedrag, 

voeding, voortplanting en beheer van het ree, zijn 

voorbeelden van thema’s die aan de orde komen. 

Audiopresentaties en interviews met mensen van 

relevante organisaties wisselen elkaar hierbij af. 

  

https://www.ivn.nl/afdeling/helmond/nieuws/podcast-over-het-ree/ 

  

Publiekswandelingen 

5 maart    https://www.ivn.nl/afdeling/helmond/natuuractiviteiten/warande-en-eenselaar/ 

2 april    https://www.ivn.nl/afdeling/helmond/natuuractiviteiten/voorjaar-in-de-bundertjes-en-de-robbert/ 

 

 

 
  

 

Fietstocht door Helmond op 19 februari 2023 

Om 8:00 uur staan we met z’n drieën klaar op de parkeerplaats bij het 

kruispunt van de Steenovenweg met de Hortsedijk voor onze fietstocht om 
vogels te zien en te horen in Helmond. Naar aanleiding van de nieuwsbrief 
heeft zich 1 persoon gemeld, maar i.v.m. carnaval zal die niet meegaan.  

 

Natuurgidsen  (Anne Regts) 

 

Vogelwerkgroep De Zwaluw  (Stephan Meijer) 
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We fietsen over de Automotive Campus naar de Schootensedreef. Tegen de schemer kun je hier een kerkuil 
zien. 
Bij Berenbroek, voor het viaduct naar Brandevoort, staan in het weiland een ooievaar, een blauwe reiger en 

een zilverreiger. Ook lopen er nijlganzen.  
In een klein regenbuitje fietsen we via Diepenbroek, De Voort en de Stepekolksehoeve naar het kanaal. De 
straten Stepekolk en Broekstraat liggen in gemeente Geldrop-Mierlo.  

Langs het Eindhovens Kanaal, richting Het Groot Goor, zien we paar keer een roodborst in de bossages en in 
het kanaal zwemmen de meerkoet, het waterhoen, de wilde eend en de fuut.  

Aangekomen in Het Groot Goor horen we diverse boomklevers en kool- en pimpelmezen. We pauzeren met 
meegenomen koffie met koek.  

Na de Goorse Baan fietsen we aan de oostkant van de Zuid-Willemsvaart naar De Groene Punt. Via de 
Stipdonkseweg komen we bij de punt van het oude en nieuwe kanaal. Daar zien we in de nieuwe Zuid-

Willemsvaart zo’n 70 kuifeenden en een aantal krakeenden en aalscholvers. Doorfietsend richting de sluis bij 
de Vossenbeemd, ter hoogte van Brouwhuis, zien we een slobeend in gezelschap van een paar krakeenden. 

Ook zijn er futen te zien, maar geen futenbalts. De lijster laat zich een paar keer horen, maar we zien hem 
niet. 

Via het Piet van Bokhovenpad fietsen we naar huis in Helmond Noord. In de Goorkesdijk, bij De Braak, zien 
we nog een grote bonte specht. 

 
Ooievaar 

 
Krakeend (rechts man, links vrouw) 

 

 

 

 

 

 

 

  Kuifeend               Slobeend

mailto:ivnhelmond@gmail.com
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Wilgen knotten op 4 en 11 maart 

 

Een foutje in de vorige Nieuwsbrief! Altijd vervelend, maar 

kan gebeuren. Na ons 1e project in de Ecozone Brandevoort 
gaan we nu aan de slag in Brandevoort-Zuid, dichtbij het 
sportpark langs de Schootenseloop. Daar wachten ruim 60 

knotwilgen op hun snoeibeurt en die gaan ze krijgen: zaterdag 
4 en zaterdag 11 maart van 9.30 tot 12.30 uur. Dit zijn de 

juiste datums en tijden! Mocht het tegen zitten, dan is 
vrijdagmiddag 10 maart een geschikt alternatief. We zullen 
tijdens dit project een flink aantal gesnoeide staken 

selecteren die we vervolgens op een stuk land langs de 
Goorloop gaan stekken op verzoek van de Stichting Croy.  

 

Datum: vrijdagmiddag 17 maart vanaf 13.30 uur. 

Verzamelen bij het bruggetje aan de Warande / Eenselaar nabij Tennispark Shaile. 

 

 

Mooie Seniorenwandeling door Brandevoort 
  

Op woensdag 22 februari mochten we een leuke en 
geïnteresseerde groep deelnemers verwelkomen voor een tocht 

door Brandevoort. De route ging vanaf het NS Station, langs de 
Eco-zone, de Veste, knotwilgen, grote aantallen sneeuwklokjes, 
de (nieuwe) Buurttuin aan de Diepenbroek. En ook met zicht op 

en uitleg van de nieuwbouw van Brainport Smart District. Een 
mooie opkomst: 29 wandelaars waren present, het weer was 

prima en gids Wim Raaijmakers kreeg veel waardering. In de 
Buurttuin werd de monumentale kersenboom bewonderd, 
kregen we uitleg van de beheerders van de tuin en stond koffie 

en thee klaar voor alle gasten.  
  
        

Natuurbeheer  (Ad Adriaans) 

 

Seniorenwandelingen  (Ruud Hakvoort) 
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Seniorenwandeling 29-3-2023 

Het IVN Helmond organiseert maandelijks een 

Seniorenwandeling waaraan iedereen mag deelnemen. 
De ene maand in een wijk of het buitengebied van 

Helmond, in de andere maand in een van de gemeenten 
in de regio in samenwerking met het IVN aldaar. In 
maart is iedereen van harte welkom bij het IVN 

Geldrop. Op woensdagochtend 29 maart zal vanaf 10.00 
uur een wandeling onder leiding van een gids worden 
georganiseerd vanaf het vertrekpunt, het Kasteel van 

Geldrop, door de fraaie kasteeltuin en de directe 
omgeving. Tijdsduur: uiterlijk 1,5 tot max. 2 uur. Gratis 

deelname. 
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IVN IN DE REGIO 

IVN Geldrop 

IVN Heeze-Leende 

 

Lezing in ’t Perron over de bever 

De bever, is het een knuffeldier, een 
lastpak of toch iets anders….? Op deze 

vraag zal Willy de Koning uit Sittard 
op donderdag 9 maart een antwoord 

proberen te geven tijdens een lezing in ‘t 
Perron. De avond begint om 20.00 uur. 
 

Toegang 4 euro inclusief koffie/thee. Kaarten verkrijgbaar via de website van ’t Perron  

Lees hierover en meer in hun nieuwsbrief 

 
IVN Asten-Someren 

 

IVN Laarbeek 

BRABANTSE MILIEUFEDERATIE 

 

 

 

Goedemiddag ! 

  

Weet jij al wat je op woensdag 15 maart gaat doen? Zet in ieder geval stemmen voor de Provinciale 

Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen in je agenda!    

Samen laten we de stem van de natuur door heel Brabant klinken (grommen, burlen en zoemen)! 

Lees meer hierover en overig nieuws in de online nieuwsbrief: klik hier 
  

   

mailto:ivnhelmond@gmail.com
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WATERSCHAP AA EN MAAS  

Tachtig procent inwoners gebied Aa en Maas wil dat water bepaalt waar huizen 

komen  

Op 15 maart 2023 zijn de waterschapsverkiezingen. Ook de inwoners van ons werkgebied gaan die dag naar 

de stembus om een waterschapsbestuurder te kiezen die komende vier jaar hun stem gaat 

vertegenwoordigen als het gaat om voldoende, veilig en schoon water. Inwoners weten welke grote 

uitdagingen er voor het waterschap liggen. Ze hebben ook een mening over de keuzes die we moeten 

maken. Zoals liever nu investeren in bescherming tegen extreem weer, dan achteraf schade herstellen. En 

water laten bepalen waar gebouwd kan worden en niet huizen laten bepalen waar water mag komen. Dat 

blijkt uit een enquête onder inwoners. Lees verder.    

 

                                           

 
Bij deze nieuwsbrief is een flyer over dit onderwerp meegestuurd. 

 
Via een mini-enquête wil de partij Water Natuurlijk nagaan, welke maatregelen het waterschap Aa en Maas 
meer, beter, anders moet nemen voor u als burger/inwoner/ingezetene van dit waterschap. Hierbij staan de 

thema’s bos, landschap, erfgoed, cultuurhistorie, recreatie, sportvisserij en educatie centraal. Zou u dat via 
onderstaande, ingevoegde mini-enquête willen aangeven? 

link:  https://forms.gle/iMsXFrjhtCx9f6777 

 

Groen-blauwe handdruk voor Natuurcentrum De Specht in Handel (gemeente 

Gemert-Bakel) 

Donderdag 9 februari reikte dagelijks bestuurslid Ernest de Groot 

namens de Regiocommissie Boven-Aa de groen-blauwe handdruk 

uit aan René van Hoof, beheerder van het Natuurcentrum De 

Specht in Handel. Ernest reikte deze prijs uit in de tuin van het 

Natuurcentrum De Specht langs de Peelrandbreuk op de grens van 

Boekel en Handel. René van Hoof nam de prijs in ontvangst voor 

hun enorme inzet op het gebied van natuur, biodiversiteit, 

mailto:ivnhelmond@gmail.com
http://www.ivn.nl/helmond
https://www.aaenmaas.nl/actueel/nieuws/2023/februari/tachtig-procent-inwoners-gebied-aa-maas/?utm_medium=email&utm_source=persbericht&utm_campaign=tachtig-procent-inwoners-gebied-aa-en-maas-wil-dat-water-bepaalt-waar-huizen-komen
https://forms.gle/iMsXFrjhtCx9f6777
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landschap, aanleg en beheer van landschapselementen, educatie aan jeugd en jongeren en opvang van 

dementerende ouderen. Lees verder.    

STAATBOSBEHEER 

Hun website 

Rulse Dijk tijdelijk dicht vanwege paddentrek 
Om de paddentrek veilig te laten verlopen sluit Staatsbosbeheer sinds afgelopen maandag 20 feberuari de 
Rulse Dijk te Heeze gedurende de avond en nacht tijdelijk af voor autoverkeer. De afsluiting tussen 17.00-

08.00 uur zal enkele weken duren afhankelijk van de weersomstandigheden en de paddentrek.  
De aanhoudende zachte temperaturen in combinatie met regen activeren de jaarlijkse trek van de padden 

van de Strabrechtse heide naar de voortplantingswateren in het beekdal van de Kleine Dommel. De afsluiting 
vindt plaats ter hoogte van Natuurpoort De Plaetse te Heeze tot de omgeving van de Strabrechtseheideweg 
te Geldrop. Fietsers en wandelaars kunnen wel gebruik maken van de Rulse Dijk.  

  

Paddentrek gestart 
De padden trekken samen met andere amfibieën, zoals alpenwatersalamander en bruine kikker in het vroege 
voorjaar massaal van hun winterverblijfplaats onder een dikke bladerlaag in het bos, naar hun 
geboorteplaats in een nabij gelegen poel of ven om daar eitjes te leggen. Neerslag zorgt tevens voor een 

verhoogde activiteit. 

 

BRABANTS LANDSCHAP 

Hun website 

 

Beste natuurvriend, 

Onder leiding van de waterschappen en provincies wordt hard gewerkt aan schoon en voldoende water. 

Daarom werd het tijd om langs te gaan bij Toon Kemps van Waterschap De Dommel en collega Frans Kolsters 

van Brabants Landschap. Ze hebben samen met gemeenten, ZLTO en andere partijen de Kleine Beerze weer 

laten kronkelen. We zien met eigen ogen wat nu het resultaat is en waarom dit beekherstel nodig was. En, 

we vinden ook sporen van de zeldzame rubberen tweewielslak! 

Bekijk hier deze nieuwste aflevering: https://youtu.be/ghdYZXpSZaM.    

Eerdere afleveringen vind je in de afspeellijst van Oisterwijk in Beeld. Met NatuurStreken proberen we 

natuur- en landschapsbeheer niet als droge kost te brengen, maar snel, tastbaar en met een knipoog. We 

vinden het leuk als je het filmpje doorstuurt aan, of deelt met collega’s en vrienden. Reacties zijn welkom, 

negatief óf positief! 

Met vriendelijke groet,  

Jochem & Joost 

 

mailto:ivnhelmond@gmail.com
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GROEI & BLOEI 

Hun website 

 

Groei & Bloei organiseert weer een aantal activiteiten: 

- Bezoek Plantengroep aan kwekerij Jack van Vlerken in Mierlo. Dinsdag 14 maart brengt de 
plantengroep een bezoek aan kwekerij Jack van Vlerken en krijgen we een rondleiding van de 

eigenaar van het bedrijf. 
- “Lente, seizoen van de wellust” door Rini Kerstens, Maandag 20 maart, 20.00 uur. 
- Zaterdag 1 april organiseren we onder begeleiding van Ina Doornbos en Harma de Bie een 

Paasworkshop bloemschikken. 
- Dinsdag 18 april: Lezing door Remko Beuving over zijn tuin met bijzondere exotische planten, 20.00 

uur. 

- Dinsdag 25 april: Middagexcursie naar Het Theehuis van mevrouw Van Best in Valkenswaard. 
- Dinsdag 9 mei: Middagexcursie 

Mocht u interesse hebben in de volledige nieuwsflits, dan kunt u mailen met resie.otten@gmail.com.  

 

GEVONDEN 

 

Op donderdag 23 februari zijn deze sleutels in het paviljoen ‘De Koekoek’ 
blijven liggen. Degene van wie de sleutels zijn kan zich melden bij de Koekoek. 
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AGENDA KOMENDE PERIODE 

 
Activiteitenoverzicht IVN-Helmond 

Bedoeld voor intern gebruik: bestuur, coördinatoren, leden, speeltuin 

Maart 2023 

Datum  Activiteit Werkgroep / 

persoon 

Tijdstip 

van begin 
/einde 

Locatie 

/verz.punt 

Opmerking 

 
Za 4 

 
Jeugd-IVN 

 
Maria Nijssen 

 
10.00 – 

12.00 

Scheidijk Bospad 
Bakelse Bossen 

 
Sport & Natuur 

 
Za 4 

 
Wilgen knotten 

Werkgroep 
Natuurbeheer 

 
9.30 – 
12.30 

Brandevoort-Zuid 
/ sportpark 

 

 
Zo 5 

 
Publiekswandeling 

Anne Regts 

Natuurgidsen 
 
14.00 – 

16.00 

De Kluis 2 

Slagboom 

Warande en 

Eenselaar 

 
Di 7 

 
Foto’s bespreken 

Kiek Nauw 
Fotowerkgroep 

 
20.00 – 
23.00 

 
De Koekoek 

 

 
Do 9 

 
Lezing  

Annemargriet 
Lezingen 

 
20.00 – 
22.00 

 
Paviljoen 

Bomen en Bossen 
Bosgroep-Zuid 

 
Za 11 

 
Wilgen knotten 

 
Natuurbeheer 

 
9.30 – 

12.30  

Brandevoort-Z 

Sportpark 

 

 
Di 14 

Natuurgidsen- 
opleiding NGO 

Regio team 
Marjon v Wijk 

 
19.00 – 
22.00 

 
De Koekoek 

 

 
Di 14 

 
Bomenwerkgroep 

Jeanne  Moorman  
19.30 – 

21.30 

 
De Koekoek 

 

 
Do 16 

 
Bestuursvergadering 

 
Theo Penders 

 
14.00 – 
16.30 

 
De Koekoek 

 

 
Do 16 

 
Vogelwerkgroep 

 
Stephan Meijer 

 
20.00 – 
22.00 

 
De Koekoek 

 

 
Zo 19 

 
Macro fotografie 

Fotowerkgroep 

Jan v Bommel 
 
14.00 – 

16.00 

 
 
Wandeling 

 Vier Seizoenen  Cursussen   Theorie 

mailto:ivnhelmond@gmail.com
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Di 21 Cursus 1 Marga Gijsbers 19.30 – 

21.30 

De Koekoek Voorjaar I 

 
Di 21 

 
Foto’s bespreken 

Focus op Natuur 
Jan v Bommel 

 
20.00 – 
22.00 

 
De Koekoek 

 

 
Za 25 

Vier Seizoenen 
Cursus 2 

Cursussen 
Marga Gijsbers 

 
9.30 – 
11.30 

 
Coovels Bos 

 

 
Za 25 

 
Jeugd-IVN 

 
Maria Nijssen 

 
10.00 – 

12.00 

 
??????????? 

Zwerfvuil 

verzamelen 

 
Di 28 

Vier Seizoenen  
Cursus 3 

Cursussen 
Marga Gijsbers 

 
19.30 – 
21.30 

 
De Koekoek 

Theorie 
Vogels I 

 
Woe 

29 

 
Seniorenwandeling 

Sen.wandelingen 

Ruud Hakvoort 
 
10.00 – 

12.00 

Kasteel Geldrop In samenwerk. 

met IVN Geldrop 

 
Woe 
29 

Algemene 
Ledenvergadering 

Theo Penders 
Bestuur 

 
20.00 – 
22.00 

 
Paviljoen 

 

 
 
April 

    

 
Za 1 

Vier Seizoen 
Cursus 4 

Cursussen 
Marga Gijsbers 

 
9.30 – 
11.30 

 
Warande 

 
Vogelkexcursie 

 
Zo 2 

 
Publiekswandeling 

Anne Regts 

Natuurgidsen 
 
14.00 – 

16.00 

Kemenadelaan  

10 

De Bundertjes + 

De robbert 

 
Do 6 

Coördinatoren- 
overleg 

Voorzitter 
Bestuur 

 
19.30 – 
22.00 

 
De Koekoek 

Voortgangsrap. 
Website vaardigh. 

 

Veel leesplezier! 

Resie Otten 

 

mailto:ivnhelmond@gmail.com
http://www.ivn.nl/helmond

