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IN MEMORIAM FRIED VAN RIJT  

 
Fried van Rijt 

Op 20 december 2022 overleed een bijzonder lid 
van IVN Helmond: Fried van Rijt. Bijzonder 
vanwege zijn karaktereigenschappen als humorvol, 
creatief, hulpvaardig en betrokken. Hij was lid van 
het bestuur tussen 2010 en 2014 en ging in die 
periode geen enkele uitdaging uit de weg. Hij werd 
daarnaast ook gebiedsgids voor de Bakelse 
Beemden en had een bijzondere voorliefde voor 
bomen. Hij beschreef de bomen in zijn woonwijk 
Dierdonk en later ook de bomen van zijn dagverblijf Perron 15. Fried was 
vaak en graag aanwezig bij de vele bijeenkomsten van IVN-Helmond waar hij 
vaak flink van zich liet horen. Fried is 81 jaar geworden; op 28 december 
waren veel IVN’ers bij het afscheid in crematorium Berkendonk. 
 

VOORWOORD DOOR DE VOORZITTER  

 

Beste leden van IVN-Helmond 

We staan aan het begin van een “gewoon” natuurjaar. Na de viering van het 
40-jarig bestaan van onze natuurorganisatie in 2022 gaan we weer 
“gewoon” doen. Natuurlijk denken we met genoegen terug aan al die 
geslaagde activiteiten van het jubileumjaar; dit jaarboekje maakt er opnieuw 
melding van met verslagen en leuke memorabele foto’s. Maar daarmee is 
het dan toch echt voorbij. We pakken onze activiteiten weer op en dat zullen 
er zeker weer heel wat zijn. Dit jaarboekje geeft niet alleen een beeld van 
alle activiteiten in 2022, maar zeker ook een vooruitblik naar 2023 met alle 
jaarplannen van bestuur en werkgroepen. Een kleine greep daaruit: de 
natuurgidsenopleiding kent drie Helmondse deelnemers die aan het eind 
van dit jaar hun certificaat zullen halen en waardoor we zomaar drie nieuwe 
gidsen kunnen toevoegen aan onze groep. Ook komt er weer eens een vier 
seizoenencursus die vaak de voorloper is van deelname aan een 
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natuurgidsenopleiding. Ook het klimaat komt aan de beurt: komende 
maanden zullen onze lezingen in het teken staan van allerlei problemen rond 
klimaatverandering. Je ziet het: de coördinatoren van alle werkgroepen 
hebben hun plannen voor 2023 klaar liggen. Zoals je zult zien hebben we ons 
in 2022 weer verder weten te versterken: meer werkgroepen en nieuwe 
coördinatoren, dus meer reuring bij IVN Helmond. En dat geldt ook voor het 
bestuur want de website van IVN Nederland is vernieuwd en dat heeft 
gevolgen, ook voor ons met veel extra werk voor onze webmaster en voor 
de coördinatoren! En ja, het bestuur weet dat de voorzitter dit jaar aftreedt 
na 11 mooie jaren. Gelukkig is er een opvolger gevonden die het stokje gaat 
overnemen. Ruim vóór ALV zal hij worden geïntroduceerd, maar hier is 
alvast de naam: Jan Roelofs, IVN-lid sinds 2021 en deelnemer aan de 
Natuurgidsenopleiding. Zelf kijk ik terug op 11 mooie jaren waarin we met 
elkaar (!) hard hebben gewerkt en veel hebben bereikt. Maar aan alles komt 
een eind; zo hoort het te gaan! Ik heb heel veel nieuwe vrienden gevonden 
in deze mooie natuurclub, die mij allemaal heel dierbaar zijn. Daarom geen 
afscheid maar een doorschuiven naar een ander plekje: coördinator 
Werkgroep Natuurbeheer. Tot slot: geniet van dit boekje, bewaar het 
zorgvuldig en neem het mee naar de Algemene Ledenvergadering op 29 

maart in het paviljoen. Veel plezier en succes met IVN-Helmond in 2023. 

Ad Adriaans, voorzitter 

 

CONCEPT AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2023  

 
Datum : 29 maart 2023 
Tijd : 20.00 uur 
Locatie : De Koekoek 

Agenda: 

 

1. Opening door de voorzitter 

     - Afmeldingen  

     - Presentielijst 
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2. Ingebrachte agendapunten en vaststelling definitieve agenda 

3. Goedkeuring notulen ALV 20220502 

4. Mededelingen vanuit het bestuur 

5. Vanuit het bestuur: Jaarverslag 2022 en Jaarplan 2023 

6. Jaarverslagen Werkgroepen 2022 en Jaarplannen 2023 

7. Financieel Jaarverslag 2022 en begroting 2023 

     - Alg. financiële staat 

     - Aflossing ledenlening – loting certificaten 2023 

8. Verslag kascontrolecommissie 2022:  

     - Wouter Bombeeck en Antonie Elemans 

9. Verkiezing kascontrolecommissie 2023 

10. Bestuursverkiezing 

     - Voorzitter Ad Adriaans is volgens rooster aftredend en stelt zich na 10 

jaar niet meer herkiesbaar. Voor de opvolging van de voorzitter is het 

bestuur in een vergevorderd stadium met een kandidaat. Hopelijk kunnen 

we tijdens de jaarvergadering meer duidelijkheid geven. 

     - Annemargriet Stout is ook volgens rooster aftredend en stelt zich wel 

herkiesbaar. 

11.  Rondvraag 

12. Sluiting 

 

  



 

 De Kattestaart Winter 2022-2023 

5

______________________________________________________________________________ 

 



 

 De Kattestaart Winter 2022-2023 

6

______________________________________________________________________________ 

JAARVERSLAG BESTUUR 2022 EN JAARPLAN 2023  

 
Inleiding 
In 2022 heeft het bestuur vooral ingezet op de belangrijkste IVN-
doelen:  natuureducatie en natuurbeleving. Ook bevordering van de sociale 
cohesie, omdat saamhorigheid sterk kan bijdragen aan betrokkenheid van 
alle leden. Daarnaast was 2022 een jubileumjaar: 40 jaar IVN-Helmond. Na 
de twee coronajaren werd er in 2022 weer veel mogelijk; gelukkig konden 
vrijwel alle werkgroepen hun geplande activiteiten weer ten uitvoer 
brengen. Daarvoor verwijzen we graag naar de verslagen hierover elders in 
dit jaarboek.  

 
Organisatie van de afdeling 
Algemeen: Het voornaamste kenmerk van de verenigingsorganisatie is de 
werkgroepenstructuur. Alle werkgroepen kennen een coördinator en 
werkgroepleden. De coördinator is verantwoordelijk voor de contacten met 
de werkgroepleden enerzijds en met het bestuur anderzijds. Tweemaal per 
jaar wordt er overlegd met de coördinatoren.  
Werkgroepen IVN-Helmond in 2022: 

• Plantenwerkgroep: Theo van Loo 
• Werkgroep Natuurgidsen : Anne Regts 
• Vogelwerkgroep (De Zwaluw): Stephan Meijer 
• Werkgroepen Natuurfotografie (Kiek Nauw / Focus op Natuur): Jan 

v Bommel 
• Werkgroep Natuurbeheer: Ad Adriaans 
• Werkgroep PR: Jan v Bommel 
• Werkgroep Cursussen: Marga Gijsbers 

• Werkgroep Lezingen: Annemargriet Stout 
• Werkgroep Seniorenwandelingen: Ruud Hakvoort  
• Jeugd IVN: Maria Nijssen 
• Bomenwerkgroep:  Jeanne Moorman 

Het bestuur vergaderde maandelijks en volgde daarbij de interne en externe 
ontwikkelingen vooral met de bedoeling om de werkgroepen te stimuleren 
en te faciliteren, zorgen voor een fijn en goed voorzien trefpunt De Koekoek 
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en te bewaken dat we samen een sterke organisatie vormen, waar alle leden 
zich prettig en veilig bij kunnen voelen. 
 

Jubileumjaar. Het bestuur heeft er tijdig voor gekozen om in samenspraak 
met de leden een jaarprogramma op te stellen met over het jaar gespreide 
jubileumactiviteiten. Al in januari 2020 leverde een brainstorm tijdens de 
Nieuwjaarsborrel een scala aan suggesties op. Hiermee ging een 
jubileumcommissie (Anne Regts en Maria Nijssen) aan de slag en dit leverde 
een jaarprogramma op waarin alle werkgroepen een aandeel hadden en dat 
voortdurend met het bestuur kon worden afgestemd en gecoördineerd. 
Hieronder in schema het jubileumprogramma. 
 

Jaarprogramma jubileum 40 jaar IVN-Helmond 

Activiteit werkgroep wanneer 

Jeugdactiviteit in Openbare 
Bibliotheek; knutselen met 
natuurmaterialen, div activiteiten 

jeugd-IVN 13 feb 

Jubileumreceptie, met bezoek 
door twee wethouders; 

presentatie boekje ‘Helmond 
Natuurlijk” 

Jub Cie met 
bestuur 

16 juli 

Huldigen jubilarissen tijdens 
jub.receptie, tevens toekenning 
Kon.Onderscheiding aan Anne 
Regts door burgemeester 
Blanksma 

Bestuur 16 juli 

Publiekswandeling Goorloopzone 
Helmond-West 

Ng WG 17juli 

Spellencircuit in speeltuin voor 
kinderen; 20 speelse activiteiten 
o.l.v. 30 vrijwilligers 

Best + jeugd-
IVN 

17 juli 

Fototentoonstelling  in 
Cacaofabriek, opening door 
wethouder Bonte 

Foto WG 16 juli 

Weggeefbibliotheek Jub Cie 16 / 17juli 
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Slootjesdag jeugd-IVN 11 juni 
Fotowedstrijd Fotowerkgroep Vier keer vanaf 

april 2021 
Bomenwandeling, in route-app Bomen WG Ook op aanvraag 

bij VVV-Helmond 
Bomenfietstocht, in route-app Bomen WG 

 

Ommetjes voor app ‘IVN routes’ Ng WG 
 

Jubileumboekje voor publiek met: 

1. korte beschrijving 
natuurgebieden 

2. informatie over IVN en 
IVN-ereleden 

3. wandelroutes 
4. bomenwandeling en 

bomenfietstocht 
5. overige bijdragen, o.a. 

foto’s van FWG 

redactie cie. 

Theo van Loo, 
Ruud Hakvoort 

Voorjaar 22 klaar 
voor drukkerij; 
Oplage 1. 1000 
stuks 
Oplage 2. 1000 
stuks 
Oplage 2 
bestemd voor 
kerstpakketten 
gemeente 
Helmond 

Drie publiekswandelingen 
fotografie en smartphone 

Foto WG  19/3; 16/04;01/5; 
24/7 

Lezing Wolven in Nederland Werkgr. 
Lezingen 

8 sept/gebouw 
KSHP 

Ledenfeest, speciale dag voor 
leden en partners met 
gezamenlijk ontbijt en bezoek aan 
ENCI-groeve Maastricht o.l.v. 
gidsen Natuurmonumenten 

Bestuur 10 sept 

Voerbollen maken van 
dennenappels  

VWG 26 oktober 

 
Het jubileumjaar heeft bestuur en leden veel voldoening gebracht; we 
hebben samen genoten van alle jubileumactiviteiten; het heeft de 
saamhorigheid versterkt en de betrokkenheid van de leden vergroot. En 
daarnaast: 

• Het jubileumjaar heeft de bekendheid van het IVN in Helmond 
vergroot en versterkt. 
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• Het jubileumboekje “Helmond Natuurlijk” werd een financieel 
succes, mede doordat een extra oplage van nog eens 1.000 stuks 
noodzakelijk was. 

• Het succes van het 40-jarig jubileum leidde tot de aanwas van het 
ledenbestand met ruim 20 nieuwe aanmeldingen. 

• De nog aanwezige voorraad jubileumboekjes zal in de nabije 
toekomst kunnen zorgen voor extra inkomsten en extra 
promotiekansen voor IVN-Helmond. 

Heel veel dank zijn we verschuldigd aan onze coördinatoren, de 
redactiecommissie Theo v Loo en Ruud Hakvoort, de jubileumcommissie 
Anne Regts en Maria Nijssen en uiteraard ook aan alle sponsors en andere 
begunstigers die het samen financieel mogelijk hebben gemaakt het IVN-
jubileum op deze manier te vieren! 
 

Verslag van de voornaamste bestuursactiviteiten: 
1. Huisvestingsituatie:  Het in maart 2018 in gebruik genomen trefpunt De 
Koekoek is een fijn centrum voor natuureducatie geworden. De akoestiek 
werd in het verslagjaar heel goed aangepast door het speeltuinbestuur 
waardoor het nu prettig vertoeven en communiceren is. 
2. Ledenaantallen: Stand van zaken per 31 december 2022: 

* aantal gewone leden, incl. landelijke leden: 141 
* aantal ereleden:         5 
* aantal huisgenootleden:      30 
* aantal jeugdleden:       16 
* aantal donateurs:         7 
In totaal telt IVN-Helmond nu:   199  leden en 
donateurs (2021: 181) 

3. Natuurplatform Helmond: Sinds 2014 kennen we de 
samenwerkingsorganisatie Natuurplatform Helmond (NPH). Met Groei en 
Bloei, KNNV, Natuurtuin De Robbert, Imkervereniging Helmond, Buurttuin 
Brandevoort, Stichting Landschapspark Kloostereind en Wildbeheerseenheid 
(WBE) De Helm streven we naar meer gezamenlijke activiteiten, meer 
bekendheid en een sterke samenwerking met onze gemeente. Het 
Natuurplatform vergaderde tweemaal in 2022. 
4. Versterking imago:  In 2022 is opnieuw stevig ingezet op goede publiciteit 
d.m.v. website, persberichten en nieuwsbrieven. Daarnaast ging van al onze 
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natuuractiviteiten ook een sterk positief effect uit: goede deelname en 
enthousiaste reacties.  
5. Communicatie: Het bestuur communiceerde in 2022 met leden en 
donateurs via maandelijkse nieuwsbrieven (met dank aan Resie Otten) en 
andere berichten die op het secretariaat via e-mail ontvangen werden en 
doorgestuurd. De website had voortdurende aandacht van de Werkgroep PR 
en zag er in 2022 aantrekkelijk uit. Veel dank aan Karin de Vos van 
Groei&Bloei, die weer als externe pers-contactpersoon optrad en dit op 
prima wijze heeft gedaan. Ook een woord van dank aan Kim van Goor die de 
berichtgeving via Facebook en Instagram voor haar rekening nam!  

6. Veiligheidsbeleid: In 2018 volgde een eerste groep coördinatoren een 
cursus levensreddend handelen (reanimatiecursus); zij gingen begin 2019 
“op herhaling”. Het eerder vastgestelde veiligheidsbeleid werd in 2022 
gehandhaafd. Alle jeugdbegeleiders hebben een VOG afgegeven. 
Veiligheidsbeleid blijft voor bestuur en werkgroepen een voortdurend 
aandachtspunt. Iedereen moet zich veilig en prettig kunnen voelen bij al 
onze activiteiten. Voor eventuele meldingen rond incidenten kan op onze 
website naam en adres van de vertrouwenspersoon worden gevonden. 

7. Versterking sociale cohesie: De saamhorigheid onder de leden kreeg in 
2022 een sterke impuls door de organisatie en uitvoering van het 
jubileumprogramma. De inloopavonden voor leden werden na de coronatijd 
niet altijd even goed bezocht. Het bestuur zoekt inmiddels naar 
verbetermogelijkheden. 

8. ALV: Op 2 mei legde het bestuur tijdens een druk bezochte 
ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid in 2021. Alle 
jaarstukken werden vastgesteld. 

 

Jaarplan Bestuur 2023 
1. De aandacht van het bestuur gaat in 2023 vooral uit naar de volgende 

bestuurlijke aandachtpunten 
a. Opvolging voorzitter; Ad Adriaans heeft te kennen gegeven tijdens 

de eerstkomende ALV niet meer herkiesbaar te zijn en treedt na ruim 10 jaar 
als zodanig af. Kandidaat voor opvolging is Jan Roelofs. 

b. Het bestuur hecht aan de traditionele IVN-activiteiten, maar zoekt 
ook naar vernieuwing. Thema’s als klimaatverandering, duurzaamheid, 
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vergroening (eigen) leefomgeving, natuurrijke schooldag voor kinderen enz. 
nodigen uit tot innovatieve actie. 

c. De samenwerking bestuur en werkgroepen kan wellicht verbeterd 
worden door meer uitwisseling en samenwerking (kruisbestuiving) tussen de 
werkgroepen.  

d. De website is opnieuw verbeterd door het Landelijk Bureau en is 
begin 2023 eindelijk live gaan. Hierdoor krijgen bezoekers en anderen een 
bredere kijk op de wereld van de IVN-afdelingen. Het uploaden van 
informatie door de coördinatoren gaat veranderen; hierdoor zal enige 
training noodzakelijk blijken. 

e. Communicatie: doorgaan met versterking van onze afdeling: goede 
interne berichtgeving, sterke onderlinge contacten, stimuleren 
saamhorigheid en sociale cohesie. En daarnaast voortdurende aandacht aan 
externe publiciteit: website, pers, Facebook en Instagram. 

f. Bestuurlijke aandacht is nodig voor formaliteiten zoals ANBI-
voorschriften, beheer en zorg voor onze inventaris met administratie en 
verzekering, voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
(WBTR).  

g. Deelname aan het regio-overleg: IVN-Helmond is betrokken bij de 
regionale samenwerking in het district Brabant-Zuidoost middels 

▪ Bestuurlijk overleg (vrz en secr): 4 x per 
jaar.  

▪ Cursussen (2 x bestuurslid): 2 x per jaar. 
2. Stimulering en begeleiding van de werkgroepen om te bereiken dat 

nog meer mensen IVN-Helmond ontdekken en waarderen: 
natuureducatie en natuurbeleving! Ons trefpunt De Koekoek speelt 
hierin ook een grote rol. Hierbij dient vooral aandacht uit te gaan naar 
de jongste werkgroepen: Bomenwerkgroep, Werkgroep Lezingen, 
Werkgroep Cursussen en Werkgroep Seniorenwandelingen. De 
nieuwste uitbreiding betreft een Paddenstoelen-werkgroep die na de 
zomerperiode van 2023 wil gaan opstarten.  

3. Vertegenwoordiging in  gemeentelijke klankbordgroepen al dan niet in 
samenwerking met het Natuurplatform (NPH), waarvan IVN-Helmond 
de voorzitter levert. Voor een tweede vertegenwoordiger is per 01-01-
23 een vacature. 
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4. Samenwerking Speeltuin Helmond-West. In de speeltuin huurt IVN 
Helmond een vergader-/cursusruimte, het trefpunt De Koekoek. 
Gemiddeld maken we hiervan 2 maal per week gebruik, in totaal max 
90 keer per jaar. Er bestaat een schriftelijke overeenkomst waarin 
wederzijdse verantwoordelijkheden geregeld zijn. Daarnaast heeft IVN 
Helmond aangeboden periodiek een natuuractiviteit te organiseren 
voor de speeltuinjeugd. Het bestuur neemt hiertoe zelf eenmaal per 
jaar het voortouw en zal de overige werkgroepen stimuleren dit ook 
minstens eenmaal per jaar te doen. 

 
Overige activiteiten vanuit het bestuur 

1. Deelname aan de Rabo Club Support actie (september), deelname 
aan de Anjercollecte (mei),  Helmondse Natuurmarkt (juni), 
landelijke Natuurwerkdag (nov) en deelname NL-Doet  (maart). 

2. Begeleiding / stimulering van de tweejarige Natuurgidsenopleiding 
(NGO) die in 2022 van start ging en waar 3 Helmondse leden aan 
deelnemen. Eind 2023 vindt de afronding hiervan plaats. 

3. Organiseren van diverse ledenactiviteiten. Denk hierbij aan 
ledenfeest in september, leden inloopavonden, 
filmavond.                    

4. IVN-Helmond heeft het plan opgevat om vanuit het NPH en in 
samenwerking met de gemeente een publieksproject op te zetten 
dat moet leiden tot toename van de biodiversiteit langs de route 
van het Rondje Helmond: Heel Helmond Bloeit. Hoe mooi zou het 
zijn als het gaat lukken om bermen en slootkanten langs deze route 
in te zaaien met meerjarige bloemenmengsels.  

 
Namens het bestuur,  
Ad Adriaans, voorzitter 
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IN MEMORIAM MIES LEENHOUWERS  

Lid vanaf het eerste uur (1982) en altijd lid gebleven. Oud-onderwijzeres en 
een echte natuurliefhebber. In april 2022 gaf Mies bij een huisbezoekje nog 
aan “vast en zeker” naar het jubileumfeest te komen. Weliswaar slecht ter 
been, was ze in haar hoofd nog steeds volop enthousiast voor onze 
vereniging. Het heeft niet zo mogen zijn. Een maand voor de 
jubileumreceptie overleed zij op 11 juni in de leeftijd van 89 jaar. 

IN MEMORIAM HUUB REULEN  

Zeer onverwacht en plotseling is Huub Reulen, een 
zeer gewaardeerd lid van onze fotowerkgroep Kiek 
Nauw, ons op 19 januari 2023 ontvallen. Huub was 
een natuurkenner en ornitholoog die door de 
werkgroep zeer gewaardeerd werd om zijn kennis 
over de natuur. Zijn overlijden heeft een groot gat 
geslagen in onze groep. Hij 
legde tijdens zijn reizen 
altijd vast wat hij in de 
natuur tegenkwam, soms 
reisde hij speciaal af om 
bijvoorbeeld kraanvogels te 
fotograferen in Duitsland of 

de korhoenders in Noorwegen. Hij was een steun 
en toeverlaat voor ons als het ging om het 
benoemen van verschillende vlinders, insecten, 
vogels etc. Over hoe hij zijn foto’s maakte vertelde 
hij altijd zeer bescheiden en duidelijk. Tijdens de uitstapjes die we met groep 
maakten was hij een gezellige kompaan die met wat droge humor vaak een 
prettige stemming in de groep creëerde. Huub was een zeer goede fotograaf 
waarvan deze foto’s getuigen. Huub we zullen je erg missen en bedankt voor 

wie je was in onze groep.  
 
Leden van de 
Fotowerkgroep Kiek Nauw. 
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NOTULEN ALV  

Datum : 02-05-2022 
Tijd : 19.30 uur 
Locatie  : De Koekoek 

Aanwezig: 38 leden inclusief 5 bestuursleden 

Afmeldingen van: Marjon van Wijk, Ruud Hakvoort, Marjo Frantzen, Henk 

en Marij van Deursen, Teun van den Bosch, Lodewijk den Breejen, 

Antoinette van Bree, Anton Roeffen, Anita Maassen, Frank Schulkes, Ton 

Dortmans, Toos en Theo Vliegenberg, Jan de Leeuw, Marianne van Rooden, 

Wilma Taks, Jaap en Tannie Ebben, Anoek Penders, Annemie Coppes, Miriam 

de Jong. 

1. Opening door de voorzitter 

Ad opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De vergadering is 

wel snel na de vorige ALV van oktober 2021, maar door de 

coronabeperkingen is deze ALV eigenlijk ook al te laat. Volgens de statuten 

moet de Algemene Ledenvergadering gehouden worden binnen 3 maanden 

na afloop van het verenigingsjaar. We hopen dat we vanaf nu weer het 

normale patroon kunnen gaan volgen. 

Door de Coronamaatregelen zijn er ook weinig activiteiten geweest, zoals in 

de rapportages in de Kattenstaart is te lezen. Van Jan de Leeuw hebben we 

bericht ontvangen dat hij nu in Aarle-Rixtel woont, maar desondanks lid blijft 

van IVN Helmond. 

Tenslotte staat Ad nog even stil bij het overlijden in 2021 van Setty Vos, 

Netty van Meel en Hans van Hout die allen veel betekend hebben voor het 

IVN. We zullen ze node missen. 

 

Theo leest de afmeldingen voor en geeft aan dat er een presentielijst 

rondgaat met het verzoek om deze te tekenen. 
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2. Ingebrachte agendapunten en vaststelling definitieve agenda 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Goedkeuring notulen ALV 2021-10-02 
Het verslag is zonder opmerkingen vastgesteld met dank aan de secretaris. 
4. Mededelingen vanuit het bestuur 

De belangrijkste bestuurs-mededeling betreft het 40-jarig jubileum dit jaar. Dit 

onderwerp komt aan de orde bij agendapunt 11. 

5. Vanuit het bestuur: Jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 

Op pagina 7 t/m 10 van de Kattenstaart is het verslag opgenomen. Opvallend 

is de afname van het aantal leden in 2021. Dit is minder ernstig als het lijkt. 

Het wordt veroorzaakt doordat nieuwe cursisten in het verleden een 

jaarlidmaatschap cadeau kregen en die telden mee bij de telling. Nu blijkt dat 

de meeste van die lidmaatschappen niet werden omgezet in een definitief 

lidmaatschap. Over 2021 zijn geen cadeaulidmaatschappen verstrekt. De 

voorzitter vraagt reactie van de leden. Er zijn geen opmerkingen van de 

vergadering. 

Het jaarplan staat in de Kattenstaart op pagina 10 t/m 12.  

• Naar aanleiding hiervan vraagt Anne Regts hoe het staat met “Heel 
Helmond Bloeit”?  → De voorzitter geeft aan dat de inventarisatie is 
gebeurd door leden van het NPH. Door wijziging in de organisatie 
bij de gemeente en vertrek van een medewerker is het daar blijven 
liggen. Vanmorgen is in een gesprek met de gemeente toegezegd 
dat het 2023 wordt uitgevoerd. 

 
6. Jaarverslagen Werkgroepen 2021 en jaarplannen 2022 

De verslagen en plannen van de werkgroepen staan beschreven in de 

Kattenstaart op de pagina’s 21 t/m 53. De voorzitter stelt de verslagen en 

plannen per werkgroep aan de orde en vraagt de coördinatoren om alleen 

bijzonderheden te melden. 
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• Op het uitgebreide verslag van de Vogelwerkgroep vult Jan van der 
Rijt aan dat ook de woningbouwverenigingen actief zijn met het 
plaatsen van nestkasten en vleermuiskasten bij (ver)nieuwbouw 
van woningen. Wim Raaijmakers vraagt of het effect van het 
plaatsen van deze kasten bekend is? → In 2021 is monitoring 
gestart met een nulmeting en dit zal de komende jaren vervolgd 
worden. 

• De Bomenwerkgroep vult aan dat de bomenfietstocht intussen 
deels gefietst is en dat deze nog wordt uitgebreid. Verder geen 
vragen van de vergadering. 

• De Natuurgidsenwerkgroep ontlokt geen opmerkingen of vragen. 
• Ook op die van Lezingen geen opmerkingen. 
• Op het plan van Cursussen vult Marga aan dat er dringend 

uitbreiding van de ‘werkgroep’ nodig is. Liefst een groepje van 3 
personen. Verder vult ze aan dat dit jaar in het kader van het 
jubileum vier korte introductiecursussen worden georganiseerd. 
Wouter Bombeeck geeft aan dat uitbreiding met zes nieuwe 
gebiedsgidsen wel een applausje waard is, wat meteen door de zaal 
wordt beantwoord. 

• De werkgroep Seniorenwandelingen is geheel stil komen liggen na 
het overlijden van Setty Vos. Ruud Hakvoort gaat dit als coördinator 
oppakken. 

• Op de werkgroep Natuurbeheer zijn geen opmerkingen. 
• De Plantenwerkgroep levert ook geen vragen op. 

• Plannen en verslag van Fotowerkgroep Kiek Nauw geven ook geen 
aanleiding tot vragen. 

• Er zijn geen vragen of opmerkingen voor het Jeugd-IVN. 

• Door het overlijden van Hans van Hout is er geen verslag en 
plannen van Nieuwsbrief/ledenblad. Intussen is deze activiteit 
opgepakt door Resie Otten. 

 
7. Financieel Jaarverslag 2021 en begroting 2022 

• Penningmeester Marga Gijsbers geeft middels een 
PowerPointpresentatie een toelichting op de financiële cijfers.  Er 
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is een flink positief resultaat doordat in 2021 maar weinig 
activiteiten zijn doorgegaan vanwege Corona. Per saldo ontstaat 
een positief resultaat van €5526,09  
De balans per 31-12-2021 is opgelopen door diverse 
aanschaffingen. 

De begroting is opgesteld met een negatief exploitatiesaldo van 

€5009,- Dit is inclusief de kosten voor de jubileumviering. Door 

aanvullende acties zullen de inkomsten nog wel hoger worden en 

voor de jubileumviering hebben we de afgelopen jaren gespaard. 

De stukken worden met applaus goedgekeurd door de vergadering 

met dank aan de penningmeester. 

• Tijdens de laatste ledeninloop is de loting verricht voor het 
vrijvallen van de ledencertificaten voor het jaar 2022. De nummers 
001, 011, 050 en 054 komen voor uitbetaling in aanmerking. Het 
gaat om twee certificaten van €50,- en twee van €100,- De 
betreffende certificaathouders hebben intussen bericht gekregen 
van de secretaris om het certificaat op de ALV in te leveren en aan 
te geven hoe uitbetaling plaats moet vinden, dan wel alsnog aan de 
vereniging wordt geschonken. Alle vier de certificaten zijn 
geschonken aan de vereniging. 

• Contributieverhoging 2023. Per 1 januari 2023 wordt de afdracht 
van de contributie aan het landelijk IVN verhoogd. Dit is voor ons 
aanleiding om ook de plaatselijke contributie te verhogen. Omdat 
al jaren geen verhoging is doorgevoerd, stelt het bestuur voor om 
de contributie te verhogen van 28 naar 30 euro per jaar. Voor de 
huisgenootleden blijft het ongewijzigd. Wouter Bombeeck vraagt 
waarom we niet meer verhogen, want het bedrag is erg 
bescheiden. De voorzitter geeft aan dat dit in lijn ligt met de 
contributies van de afdelingen in de regio en de landelijke 
contributie. De vergadering gaat akkoord met de aanpassing. 
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8. Verslag kascontrolecommissie 2021 

Ton Dortmans en Wouter Bombeeck hebben de financiële administratie 

gecontroleerd en goedgekeurd middels een uitgebreid verslag met 

toelichting. 

De commissie verklaart dat de financiële stukken in orde zijn bevonden en 

stelt de ALV voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 

beleid, waarop de vergadering met applaus reageert.  

9. Verkiezing kascontrolecommissie 2022 

Ton Dortmans heeft het twee jaar gedaan en treedt daarom af. Wouter 

Bombeeck blijft nog een jaar aan. Antonie Elemans meldt zich als tweede 

persoon en wordt door de vergadering gekozen. 

10. Bestuursverkiezing 

• Er zijn dit jaar geen bestuur mutaties volgens rooster 
• Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld voor een 

bestuursfunctie.  

• Aanvullend geeft Ad aan dat hij in 2023 aftredend is en niet meer 
herkiesbaar. Hij vraagt de vergadering om mee te denken over zijn 
opvolger. Tips kunnen naar de voorzitter. 

 
11. Jubileumjaar 2022 
 

• Alle reguliere activiteiten staan dit jaar in het teken van het 
jubileum. 

• Zaterdag 16 juli opening fototentoonstelling in de Cacaofabriek. 
Verder ook de receptie en huldiging van de jubilarissen. Ook wordt 
het jubileumboekje, dat zeer mooi gaat worden, gepresenteerd en 
zal in een oplage van 1000 stuks worden verspreid. Een 
weggeefbibliotheek completeert de zaterdag. 

• Zondag 17 juli is er in de speeltuin voor de kinderen een 
spellencircuit met het thema natuur. De middag wordt afgesloten 
met een borrel in de Cacaofabriek. 
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• Op zaterdag 10 september is er een ledenuitje. Dat duurt de hele 
dag en begint met een gezamenlijk ontbijt, waarna we met de bus 
naar een locatie gaan waar drie excursies worden gegeven. 
Aanmelden is verplicht en alleen voor leden en huisgenootleden. Bij 
overtekening wordt gezocht naar een alternatief programma. 

• Er is een flyer gemaakt waarin 20 natuurwandelingen worden 
beschreven die via de website kunnen worden geprint of via de IVN-
wandelapp kunnen worden gelopen. Tot nu toe zijn er al zo’n 1000 
downloads geweest. Ook de flyer vindt gretig aftrek bij o.a. VVV. 

 
12 Rondvraag 
 
• Wouter Bombeeck vindt dat het ledenbestand van IVN behoorlijk “wit” 

is. Hij wil graag met enkele anderen kijken of we dit niet meer 
‘multicultureel’ kunnen maken en verjongen. 

• Jan van der Rijt vraagt of IVN betrokken is bij de ontwikkeling van “het 
Gulden Land” in de Bundertjes en Aarle-Rixtel? Er is nogal commentaar 
op een wandelroute die door een kwetsbaar gebied gepland is waar 
o.a. nog patrijzen zitten. → Jan van Bommel is bij de besprekingen 
betrokken en volgt dit op de voet. 

• Ook vraagt Jan van der Rijt of we binnen de vereniging iemand hebben 
die betrokken is bij de nieuwe Omgevingswet. → Ad geeft aan dat we 
dat niet specifiek hebben, maar dat we door nauwe contacten met de 
gemeente vooraf worden geïnformeerd over plannen die impact 
hebben op de natuur. 

• Tenslotte geeft Jan van der Rijt een compliment voor de Nieuwsbrief, 
zoals die de laatste tijd verschijnt. → Ad geeft aan dat dit geheel komt 
op het conto van Resie Otten die de verzorging heeft overgenomen na 
het wegvallen van Hans van Hout. De vergadering beloont dit  met een 
applaus. 

 
13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering met de opmerking dat we een goede 
en snelle vergadering hebben gehad en dankt iedereen voor hun 
bijdrage. 

Theo Penders, secretaris 
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VOGELWERKGROEP DE ZWALUW JAARVERSLAG 2022 - 

PLANNING 2023 (STEPHAN MEI JER) 

  

Jaarverslag 2022 
Nu de regels voor corona weer wat versoepeld zijn, hebben we na 2 jaar 
weer gezamenlijk de jaarlijkse SOVON midwintertelling van watervogels bij 
de Warande vijvers kunnen doen. Dit wordt jaarlijks in heel Europa en 
daarbuiten gedaan om inzicht te krijgen in aantallen en aanwezigheid van de 
diverse soorten watervogels. 
 
Aangezien de ontmoetingsplek “de Koekoek” in speeltuin West nog niet 
open mocht, hebben we onze eerste bijeenkomst digitaal gedaan via Teams. 
 
De landelijke tuinvogeltelling, die jaarlijks georganiseerd wordt door 
Vogelbescherming Nederland, kreeg voor de Vogelwerkgroep een speciaal 
tintje. De leden van de Vogelwerkgroep werden geïnterviewd over de 
tuinvogeltelling en daar werd een artikel aan gewijd in het Eindhovens 
Dagblad! 
 
Eindelijk konden we weer met een aantal leden een dagje naar de provincie 
Zeeland om vogels te spotten. Dus gingen we op 12 februari naar Zeeland. 
Het was een mooie maar koude dag waarbij we aardig wat soorten vogels 
hebben gezien, zoals de middelste- en grote zaagbek, de brilduiker, 
watersnippen, goudplevieren en warempel ook nog flamingo’s. 
 
Sinds Corona is uitgebroken (2 jaar geleden) was de schoonmaak van de 
huiszwaluwnesten op Noordeinde niet meer gebeurd, dus was 
“carnavalszaterdag” 26 februari de uitgelezen dag om dit te doen. Met 4 
leden hebben we de nestkommetjes en de plankjes waar uitwerpselen op 
lagen schoongemaakt. Ook hebben we 2 nestkommetjes verhangen op 
verzoek van een bewoner. Ongeveer de helft van de 20 nestkommetjes is 
bezet geweest. 
 
De eerste dag van maart hebben we in samenwerking met de 
Vogelwerkgroep van IVN Mierlo de oeverzwaluwwand in Brandevoort in 
gereedheid gebracht voor de komst van de oeverzwaluwen in het nieuwe 
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seizoen. Alle gaten c.q. gangen werden eerst schoon “geboord” met een 
grondboor en daarna weer dicht gemaakt met leemhoudend zand, 
geschonken door fam. Swinkels.  
Best een zware klus. 
 
Op donderdagavond 14 April hebben we een lezing georganiseerd over de 
gierzwaluw en hoe de inventarisatie-monitoring-tellingen uitgevoerd worden 
en plaatsvinden. Deze werd uitgevoerd door mensen van Blom Ecologie. Het 
was een succesvolle lezing met 26 (gierzwaluw) belangstellenden. 

Omdat het van 6 tot 15 mei Nationale Vogelweek was, heeft een aantal 
leden op donderdag 12 mei een wandeling gemaakt in de buurt van de 
Evertsenstraat en de Trompstraat en in de Annawijk met als doel te kijken of 
de gierzwaluw- en mussenkasten in gebruik zijn genomen. Deze zijn, in 
verband met renovaties en dergelijke, door de woningbouwverenigingen 
geplaatst als vervangende nestgelegenheid. Dat blijkt inderdaad het geval! 
Zelfs de gierzwaluwkasten zijn door mussen in gebruik genomen. 

18 mei hebben leden van de Vogelwerkgroep met medewerker(s) van Blom 
Ecologie een “proef” inventarisatie ronde gelopen betreffende 
gierzwaluwen. Dit vanwege de aankomende inventarisaties binnen 
Helmond. 

Zondag 12 juni was er, na alle Covid perikelen, eindelijk weer de 
natuurmarkt, waar IVN Helmond zich kon presenteren. De verschillende 
werkgroepen, waaronder onze Vogelwerkgroep, hebben hun bijdrage 
geleverd met onder andere een vogelraadspel, diverse nestkasten, 
vogelnestjesposters, infomateriaal en bemensing van de kraam. 
 
Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op onze Vogelwerkgroep. Dit jaar 
kregen we onder andere vragen over het plaatsen van nestkasten en het 
installeren van een camera in een nestkast. Kan er bij een bestaande 
torenvalkkast nog één geplaatst worden en hoe kan ik bij renovatie of 
nieuwbouw zo natuurvriendelijk mogelijk bouwen voor vogels? Ook binnen 
IVN Helmond is er door cursisten van de natuurgidsopleiding gevraagd hoe 
zij hun vogelkennis het beste kunnen ontwikkelen/uitbreiden. 
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Er zijn ook tellingen gedaan voor B5 en inventarisaties (met foto’s) van 
nestkasten voor gierzwaluwen. Helaas zijn er ten opzichte van vorig jaar 
duidelijk minder gierzwaluwen gezien. 

In het kader van het jubileum van IVN Helmond hebben we op 26 oktober (in 
de herfstvakantie) in Speeltuin West voor kinderen een middag 
georganiseerd, waarbij ze dennenappels konden vullen met reuzel en 
gemengd vogelvoer om in de tuin op te hangen. Er zijn  zo’n 60 kinderen 
geweest om deze “voerbollen” te maken. De dennenappels zijn door Silvia 
en Piet geregeld (familie van VWG lid). De overgebleven dennenappels zijn 
door het jeugd IVN gebruikt om als activiteit ook nog “voerbollen” te maken. 
 
De maanden november en december stonden in het teken van de 
nestkasten-schoonmaak in “De Warande”, Het Groot Goor en Binderen. De 
bezettingsgraad van de kasten is heel goed (90 %)! We hebben ook de 
nestkasten genummerd en gedigitaliseerd, zodat we het nog beter kunnen 
volgen. 

 

Planning 2023                                                                        

Datum 
 

Activiteit  

Zo 15-01 
8:30 uur 

3 t/m 18 januari Midwintertelling watervogels 
Verzamelen: Warandevijvers - Skatebaan 

Do 19-01 
20:00 uur 

Bijeenkomst IVN trefpunt 
De koekoek 

27 t/m 29 
januari 

Nationale Tuinvogeltelling 2023 

Za 28-01 Ecotop Peelvennen 2023 
De dorpsherberg - Casseweg 1A - 6035 PP Ospel 
Voor 10 januari 2023 aanmelden 

Zo 05-02 Dagje zeeland? 
Do 16-02 
20:00 uur 

Bijeenkomst: Het IVN Trefpunt De Koekoek 

Zo 19-02 In/rondom Helmond 
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8:00 uur Verzamelen: zwaluwtil (Kerkhof Hortsedijk 
steenovenweg). Op de fiets (Hortsedijk, Berkendonk, 
’t Goor, Brandevoort ecozone, Goorlooppark)  

Begin maart Oeverzwaluwwand schoonmaken Brandevoort 
i.s.m. VWG Mierlo ? 

Do 16-03 
20:00 uur 

Bijeenkomst: Het IVN Trefpunt De Koekoek 

Do 20-04  
20:00 uur 

Bijeenkomst: Het IVN Trefpunt De Koekoek 

Zo ?? april Dagje Ooij-Polder Nijmegen 

Zo ?? april 
13:00 uur 

Open dag Natuurtuin De Robbert rondleiding VWG 

Maand april Vogels kijken Warande, ̀ t Goor, Bundertjes. 
Dan kijken wat er dan in de nestkasten vliegt 

Maand mei ?? Excursie Oehoe Enci (Maastricht) De Kiekoet (tijdig 
reserveren) 

Wo  10-05?? 
i.v.m. 6 t/m 14 
mei nat 
vogelweek ??? 
aanvang: 19:00 
uur 

Wandeling binnenstad Helmond. 
Omgeving: Evertsenstraat-Trompstraat. 
Verzamelen: wijkgebouw De Cirkel??? 

Do 25-05 
20:00 uur 

Bijeenkomst: Het IVN Trefpunt De Koekoek 
I.v.m 18 mei Hemelvaartsdag verplaatst naar 25 mei 

Eind mei, begin 
Juni 
21:30 uur 

Beuven nachtzwaluw  
Op indicatie van Ton i.v.m. het weer. 
Verzamelen: bij Ton Dortmans 

Maand 
juni  tussen 10 
maart en 20 
juni 
 

Mussentellingen gehele gemeente Helmond 
Gaan we dit voortzetten??? Voor het B5 project zal er 
elk jaar geteld worden 
Een huismussentelling is bij 3x tellen tussen 10 maart 
en 20 juni, waarvan 1x tussen 1 april en 15 mei. 
Bij 2x tellen is het tussen 1 april en 15 mei. 
Minimaal 10 dagen tussen 2 tellingen in. 
Minimaal 10 minuten op een observatiepunt blijven 
staan. 
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Zo 11-06 Natuurmarkt locatie: Bijenhal Warande 
Do 15-06 
20:00 uur 

Bijeenkomst: Het IVN Trefpunt De Koekoek 

Maand juli De vogelbuurt gierzwaluwen, huismussen, of ze de 
nieuwe nestplaatsen ontdekken. 
Hoek Uiverlaan-Nachtegaallaan 

Maand juli-
augustus  
tussen 15 mei 
en 15 juli 
 

Gierzwaluwtellingen gehele gemeente Helmond 

Gaan we dit  voortzetten??? gierzwaluwtelling is 
3x tussen 15 mei en 15 juli, waarvan 1x tussen 20 juni 
en 7 juli. 
Minimaal 10 dagen tussen 2 tellingen in. 
Minimaal 30 minuten op een observatiepunt blijven 
staan 

Do 21-09 
20:00 uur 

Bijeenkomst: Het IVN Trefpunt De Koekoek 

Za 7-10 
7:30/8:00uur 

Trekvogeltelling (Euro Birdwatch) Berkendonk 
Verzamelpunt: palingkwekerij 

Do 19-10 
20:00 uur 

Bijeenkomst: Het IVN Trefpunt De Koekoek 

Zo-ochtend  ?? 
oktober  

Weerterbos: burlende Herten 
Verzamelen: Ton Dortmans 
Op indicatie van Ton Dortmans 

Za ??  okt 
9:00 uur 

Nestkasten schoonmaken 
Binderen 
Verzamelen: kapelleke van Binderen. 

Za ??  okt 
9:00 uur 

Nestkasten schoonmaken 
Warande verzamelen: slagboom bijenhal/golf 

Za ?? nov 
9:00 uur 

Nestkasten schoonmaken Het Groot Goor 
Verzamelen: slagboom tuincentrum Coppelmans 

Do 16-11 
20:00 uur 

Bijeenkomst Het IVN Trefpunt De Koekoek 

Za 25-11 ??? 
9:30 uur  

Landelijke Sovondag te Ede 
(Symposium) 

Do 21-12 
20:00 uur 

Bijeenkomst Het IVN Trefpunt De Koekoek 
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2023 wordt het jaar van de scholekster. Hopelijk kunnen we deze vogel weer 

verwachten op het dak van het Elkerliek Ziekenhuis, waar deze zich al een 

paar jaar laat zien en horen. 

Een goed 2023 toegewenst door de Vogelwerkgroep van IVN Helmond. 
 
Stephan Meijer, coördinator Vogelwerkgroep 

   

BOMENWERKGROEP JAARVERSLAG 2022 -  PLANNING 2023 
(JEANNE MOORMAN ) 

 

Jaarverslag 2022  
Het jaar dat niet zo goed begon voor mij, met mijn gezondheid ging het niet 
zo goed en ik had weinig energie, maar toch is het ons gelukt om de 
bomenfietstocht op tijd klaar te hebben. Op 2e paasdag  startten wij bij het 
Kapelleke van Binderen met 14 personen. We volgden de bomenfietstocht 
zoals die op de app van het IVN  staat. Bij de brug over het kanaal bij de 
Vossenbeemd namen we afscheid. Het plan is om in 2023 het vervolg te 
organiseren. 
 
In mei was er een excursie naar de Springertuin van de familie Oliemans aan 
de Aarle Rixtelseweg met Willy van der Vorst als gids. 
Het was en hele mooie en interessante excursie met heel veel belangstelling. 
 
Met de Tiny Forests gaat het goed. De scholen zijn niet actief bezig met ze, 
maar het natuurbewustzijn staat nog in de kinderschoenen dus daar komt in 
de toekomst wel ooit verbetering in. 
Ondertussen zijn we in Helmond wel 2 mooie eilandjes van natuurgeluk 
rijker. 
 
Binnenkort komen er drie TreeTags in de kasteeltuin te staan. Helaas 
konden ze niet meer in het jubileumjaar onthuld worden, maar dat is nu op 
11 januari om 15.15 uur gebeurd. 
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HET JUBILEUM 

IVN HELMOND 

40 JAAR 
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Na vele jaren wachten is ie er dan toch eindelijk: de bomenkaart van de 
gemeente Helmond waarop alle beschermde bomen te zien zijn: 
www.helmond.nl/bomen, en dan naar beschermde bomen. 
 
We werkten mee aan Plan Boom en hebben flink wat boompjes uitgedeeld. 
 
We zijn nog steeds bezig met de inventarisatie van het Broederbos met de 
bedoeling er ooit een wandeling te houden. 
 
Met de wandeling door de Oranjebuurt zijn we al ver gevorderd. In het 
voorjaar van 2023 komt ie op de app. 
 
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden voor onze werkgroep, 
dus als je iets hebt met bomen………. 
 

Planning 2023 
De wandeling Oranjebuurt afronden, op de app zetten en daarna een 
seniorenwandeling organiseren. 
 
De wandeling Broederbos e.o. afronden, op de app zetten en een  
wandeling organiseren. 
 
Een 2e bomenfietstocht organiseren. 
 
Samen met Groei en Bloei een bomenwandeling organiseren n.a.v. 
het 125 jarig bestaan van deze vereniging. 
 
En wat er verder nog op ons pad komt, want er is altijd wel iets. 
 
Jeanne Moorman, coördinator Bomenwerkgroep 
  

http://www.helmond.nl/bomen
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WERKGROEP LEZINGEN JAARVERSLAG 2022 - PLANNING 
2023 (ANNEMARGRI E T STOU T) 

 

Jaarverslag 2022 
Ook 2022 begon wat hectisch met een lockdown, waardoor de lezing van 

januari geannuleerd moest worden.  

Op 10 maart pakte Patrick Palmen de draad weer op met een voortreffelijke 

lezing over de Maasduinen met schitterende foto’s. Dit werkte zo 

aanstekelijk dat ik het weekend erna meteen richting Maasduinen ben 

gegaan om kraanvogels te spotten, hetgeen helaas mislukte! 

Op 14 maart organiseerde de Vogelwerkgroep een lezing over de 

Gierzwaluw door Ginger Fairhurst. 

Op 21 april kwamen er twee sprekers om over de Peelrandbreuk te vertellen 

vanuit verschillende invalshoeken. Rimbaud Laperre, geoloog, had het over 

de ontstaansgeschiedenis van de Peelrandbreuk en Nico Ettema, ecoloog, 

over de flora en fauna aldaar. Zeer interessant en de avond was te kort.  

Op donderdag 12 mei kwam het echtpaar Middeljans in de Koekoek een 

presentatie houden met video en muziek over vier seizoenen in de Queras, 

een streek in de Franse Alpen. Een prachtige presentatie die helaas zeer 

slecht bezocht werd, er was slechts 7 man publiek! 

Ook de junilezing op 16 juni was niet dik bezocht, 13 man publiek, maar het 

was wel een zeer humoristische en professionele lezing door bioloog Riny 

Kerstens over de interactie tussen bloemen en insecten.  

Op grond van de slechte opkomst in mei en juni heb ik besloten om in 

februari wel en in juni geen lezing meer te plannen. Kijken of dat beter 

werkt.  
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Op 8 september opende Johan Mees het seizoen met een lezing over de 

Wolf in Nederland. Deze lezing was georganiseerd in het kader van het 40-

jarig jubileum van IVN Helmond en omdat er een grote opkomst werd 

verwacht, ditmaal in het gebouw van Phileutonia. De opkomst bleek 

inderdaad groot: 65 man en de lezing was een groot succes door het 

enthousiasme en de kennis van de spreker en de interactie met de zaal.  

Op 13 oktober hield Stadsarcheoloog Theo de Jong een interessant en 

doortimmerd betoog over opgravingen van prehistorische dieren in de regio 

Helmond.  

Het seizoen 2022 werd op donderdag 10 november afgesloten door Pim 

Lemmers, een promovendus van de Radboud Universiteit die uitlegde welke 

invasieve rivierkreeften soorten in Nederland verspreid zijn.  

Beide lezingen hadden een normale opkomst van zo’n 20 man publiek.  

 

Planning 2023 
Het programma voor 2023 zal opgestart worden door de heer Willy Thijssen 

op 12 januari met een verslag over de Das in Brabant.  

De vier daaropvolgende lezingavonden zullen aan het thema ‘Klimaat’ gewijd 

zijn. Twee heren van Waterschap AA en Maas openen de reeks op 9 februari 

met een betoog over klimaatverandering en waterbeheer. Gevolgd op 9 

maart door de heer T. van Alphen van de Bosgroep over klimaatverandering 

in het bos.  

Op donderdag 13 april zal de heer Ad Havermans een lezing houden over 

biodiversiteit in Nederland en de reeks wordt op 11 mei afgesloten met een 

open info avond waarbij het publiek informatie kan inwinnen over wat er 

binnen de gemeente Helmond aan klimaatsubsidieregelingen zijn. Wat kun 

je zelf doen om de klimaatverandering tegen te gaan?  
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Overzicht lezingen 2023 

 
Donderdag 12 januari Willy Thijssen, De das in Brabant 

Donderdag 9 februari Waterschap Brabant, 
klimaatveranderingen en water 

   Bart Niemeijer en Sjoerd van Megen 
 
Donderdag 9 maart T. van Alphen,Bosgroep, 

Klimaatverandering in het bos 
 
Donderdag 13 april Ad Havermans, Biodiversiteit in Nederland 

 

Donderdag 11 mei Info avond gemeente 

 

Het programma voor najaar 2023 is nog niet gepland.  

Annemargriet Stout, coördinator lezingen 

WERKGROEP NATUURGIDSEN JAARVERSLAG 2022 - 
PLANNING 2023 (ANNE REGTS) 

 
Jaarverslag 2022  
En toch hadden we voor het derde jaar op rij weer last van de 
Coronabeperkingen; de eerste wandeling van het jaar, een winterwandeling 
rondom kasteel Croy, moest worden afgelast. Gelukkig bleef het daarbij, 

later die maand werden de beperkingen voor buitenactiviteiten opgeheven. 

De tweede wandeling van het jaar was ook geen onverdeeld succes: slechts 
5 wandelaars. Maar je zou ook kunnen zeggen dat dat een opsteker was: 
toch nog belangstelling voor een natuurwandeling ondanks de stromende 
regen. In juni werden we opnieuw gedwarsboomd door de regen en dat was 
juist zo spijtig omdat dat een bijzondere jubileumwandeling was. We hadden 
een fotospeurtocht in De Bundertjes uitgezet. Slechts 2 belangstellenden 
kwamen opdagen. De wandeling werd afgelast. (In 2023 staat de speurtocht 
daarom opnieuw op het programma). 
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Tot zover de tegenvallers. 
 

De andere maandelijkse wandelingen werden goed bezocht met een 
gemiddelde van 25 belangstellenden. De voorjaarswandeling in mei in het 
Coovelsbos werd met 55 wandelaars het best bezocht. 
In juli was het thema van de wandeling ‘natuurbeleving’ waarbij middels 
verschillende werkvormen alle zintuigen geprikkeld werden (zie foto). 
 

 

 
Bij de zonnewendewandeling op 19 juni stonden om 4 uur ’s ochtends 14 
‘vroege vogels’ klaar voor de meest sfeervolle wandeling van het jaar. Vanaf 
het uiterste puntje van de Groene Punt, uitkijkend over het kalme water van 
de kanaalsplitsing, hoorden we de natuur met vogelzang tot leven komen. 
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Als werkgroep zijn we steevast op zoek  naar vernieuwing van het 
wandelprogramma. We willen voorkomen dat de wandelingen kopieën 
worden van voorgaande jaren. Dat bereiken we o.a. door gebieden te 
wisselen over de seizoenen. Bijvoorbeeld het ene jaar wandelen rond het 
Buntven in juli, een jaar later in november en dan eens een jaar overslaan. 
Voor het publiek moet het elke keer weer een nieuwe ervaring zijn. 
Maar we zoeken ook jaarlijks naar nieuwe gebieden. Zo vonden de 
wandelingen in augustus en december, resp. in de Stiphoutse Bossen en de 
Brouwhuische Heide, plaats in delen van die bossen waar we andere jaren 
nog niet eerder geweest waren. 
In augustus zwierven we door het Lieshoutse deel van de Stiphoutse bossen: 
Molenheide. Het was de vuurdoop voor Anita Maassen die tijdens de 
gebiedsgidsencursus een jaar eerder de historie van dat gebied had 
onderzocht en dat tijdens de wandeling boeiend wist te brengen. 
 

 
de Schietberg in Molenheide 

 

Vanwege het jubileumjaar waren er 3 fotografiewandelingen opgenomen in 
het programma. Die wandelingen waren het initiatief van en werden 
verzorgd door de Fotowerkgroep. Voor de eerste, in maart, thema 
landschapsfotografie, was zoveel belangstelling dat die 2 keer gegeven werd. 
Het is zowel de Fotowerkgroep als ons, de Natuurgidsenwerkgroep, zo goed 
bevallen dat dit drietal wandelingen in 2023 opnieuw in het 
wandelprogramma is opgenomen. 
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Ook ter gelegenheid van het jubileumjaar hebben we in de natuurgebieden 
in en rondom Helmond routes uitgezet die het publiek individueel kan lopen 
met de IVN route-app. De Bomenwerkgroep heeft daarbij 2 bomenroutes 
samengesteld. In 2022 werden die routes meer dan 1000 keer gedownload  
(wat overigens nog niet betekent dat ze dan ook gelopen zijn). Niettemin is 
de belangstelling zo groot dat de VVV al enkele malen gevraagd heeft om 
een nieuwe voorraad van de folder. Ook boekhandel De Ganzenveer biedt 
de folder aan. Vijf van deze 
wandelingen zijn beschreven in 
het jubileumboekje. 
 

Er waren ook weer diverse 
activiteiten op aanvraag. 
Antoinette deed, individueel en 
samen met anderen, diverse 
activiteiten met basisscholen, de 
kermisschool, een 
patiëntenvereniging en scouting. 
Ad en Jan gaven presentaties 
over en wandelden met leden 
van de KBO in de Stiphoutse 
Bossen. Er werden excursies 
verzorgd voor een familie, het 
Jan Vissermuseum, leden van 
Zorgboog Extra. We gaven een 
presentatie over de 
natuurgebieden in Helmond voor 
een fotografievereniging. En er 
werd een workshop gegeven 
voor studenten van Pabo De 
Kempel. 
Door deze activiteiten werd de 
kas gespekt met €355,-. 
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Planning 2023 
Op de volgende pagina staat het programma van publiekswandelingen. 
Als experiment begeven we ons in 2023 op het commerciële pad. Samen 
met een horecagelegenheid in Bakel organiseren we een combinatie van 
wandeling en lunch, waarbij wij de wandeling geven. Wij ontvangen daarbij  
een vast bedrag per deelnemer. Na twee keer wordt de activiteit 
geëvalueerd. 
 

Anne Regts, coördinator Natuurwerkgroep 
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WANDELPROGRAMMA 2023 (ANNE REGTS) 
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WERKGROEP CURSUSSEN JAARVERSLAG 2022 / PLANNING 

2023 (MARGA GI JSBERS) 

 

Jaarverslag 2022 
In maart 2022 zijn we gestart met een vogelcursus. Het was een korte cursus 
van 2 theorielessen en 2 excursies. Het maximaal aantal deelnemers van 25 
was al snel behaald en helaas kon niet iedereen deelnemen die zich had 
ingeschreven. De docent van deze cursus was Gerard Compiet. Deelnemers 
waren zeer enthousiast, zowel over de vorm van de cursus (theorie en in 
dezelfde week  ook de excursie) als ook over de inhoud. Tijdens de excursies 
hebben we vele soorten vogels gezien. Ook bijzondere soorten zoals de 
bosuil en de sperwer.  
 

In maart 2022 is er ook een begin gemaakt met de natuurgidsenopleiding. 
Deze opleiding wordt in samenwerking uitgevoerd met de volgende IVN-
afdelingen: Asten-Someren, Geldrop-Mierlo, Laarbeek, Heeze-Leende, 
Nuenen en Helmond. Marjon van Wijk was namens IVN Helmond lid van het 
opleidingsteam. Zij was met de andere leden verantwoordelijk voor het 
organiseren van de cursus door o.a. het opleidingsprogramma samen te 
stellen, werven van deelnemers en de informatieavond verzorgen, 
intakegesprekken voeren, lessen maken en uitvoeren, gastdocenten vragen 
en inhoud afstemmen en vastleggen in lesformulieren en deelnemers 
begeleiden. Naast Marjon heeft ook Theo van Loo 5 lessen/excursies 
verzorgd en is Anne Regts de mentor van de cursisten uit Helmond. De 
opleiding eindigt in oktober 2023, er zijn dan in totaal 63 lesavonden en 
excursies gegeven. Vanuit Helmond waren bij de start 4 deelnemers 
betrokken. Helaas is een deelnemer afgevallen. 
 

In juni 2022 hebben we een introductiecursus vlinders georganiseerd. Ook 
nu hebben we gekozen voor één avond theorie en één excursie. De theorie 
werd verzorgd door de Vlinderstichting. Een beroepskracht van de 
Vlinderstichting, dhr. A. Stip heeft op een enthousiaste manier veel foto’s en 
weetjes laten zien en horen over vlinders en libellen. We hadden gehoopt op 
meer deelnemers (10 in totaal). De mensen die aanwezig waren gaven aan 
heel tevreden te zijn.  
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De excursie werd begeleid door twee dames van de Werkgroep Vlinders van 
IVN Mierlo. Fijn om op die manier samen te werken. 
 
In het najaar van 2022 zijn er geen cursussen meer gegeven. Het was tijd om 
te kijken naar 2023 en naar de bemensing van de Werkgroep Cursussen. 
Samen met de nieuwe leden hebben we programma samengesteld voor 
2023. 

 

Planning 2023 
We willen de volgende cursussen gaan verzorgen: 
-Vier-seizoenencursus. Data en docenten zijn al vastgelegd. Flyer is te vinden 
op de website. We hopen op veel deelnemers. Deze loopt van maart t/m 
november 2023. Het gaat hierbij om 11 lesavonden en 10 excursies op 
zaterdagmorgen.  
-Ouders en kinderen, natuurbeleving. We willen een workshop organiseren 
voor ouders om samen de natuur in te trekken op b.v. een kinderfeestje. Er 
zal een draaiboek gemaakt worden door IVN. Het is niet de bedoeling dat we 
als IVN aanwezig zullen zijn tijdens de activiteit. Planning is mei 2023 

-Introductiecursus vleermuizen. Ook hier weer een avond theorie en een 
excursie. Planning is september 2023. 
 

Ook gaan we in 2023 weer een plan maken voor 2024. Bij voldoende 
deelnemers zal er dan o.a. weer een gebiedsgidsencursus gegeven worden.  
 
Marga Gijsbers, coördinator Werkgroep Cursussen  
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WERKGROEP SENIORENWANDELINGEN JAARVERSLAG 2022 
– PLANNING 2023 (RU U D HAKVOORT)  

 

Nieuwe start 
In het jubileumjaar 2022 is het besluit genomen om te proberen het 
levenswerk van Setty Vos een waardige doorstart te geven. Op 12 juli 2022 is 
op het terras van Speeltuin Helmond-West door een trio IVN leden een 
nieuwe werkgroep Seniorenwandelingen opgericht. De werkgroep bestaat 
ultimo 2022 uit Ruud Hakvoort (Coördinator) en Wim Raaijmakers. Helaas 
moest Teun van den Bosch al na enkele maanden afhaken vanwege zijn te 
drukke agenda. De werkgroep gaat ervan uit dat twee leden vooralsnog 

voldoende zijn om de benodigde werkzaamheden te kunnen verrichten. 

Nieuwe aanpak 
Gekozen wordt voor wandelingen zowel in Helmond als in de regio (per 
maand afwisselen). De werkgroep nodigt mensen van buiten de werkgroep 
uit om leiding te geven aan de wandeling. De werkgroep streeft naar een 
tijdige planning en uitgebreide communicatie over data en locaties. Het doel 
van de wandelingen is het wekken van verwondering, al wandelend, bij de 
deelnemers over specifieke locaties en de waarden van natuur en cultuur. 

Planning: op woensdagochtend in de laatste week van de maand. 

Seniorenwandelingen in 2022 

• 27 juli, Kasteelpark in Helmond, 3 deelnemers. 
• 28 september, Groot Goor, Goorlooppark, 20 deelnemers. 
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• 26 oktober, de Bimd Aarle-Rixtel i.s.m. IVN Laarbeek, 11 
deelnemers. 

• 30 november, Stadspark de Warande, 23 deelnemers. 

Seniorenwandelingen in 2023 

• 25 januari, Buitengebied Bakel, verzamelen: Clubgebouw IVN 
Gemert – Bakel 

• 22 februari, Brandevoort Medevoort, verzamelen: parkeerterrein 
Brandevoortse Hoeve 

• 29 maart, Buntven en Zandbos Deurne 
• 26 april, Stiphoutse Bossen, verzamelen: Kruisbeeld 

Gerwenseweg/Molenven 
• 31 mei, Buitengebied in een regiogemeente 
• 28 juni, Bomenwandeling centrum Helmond, verzamelen: 

Kasteelplein 
• 27 september, Buitengebied in een regiogemeente 
• 25 oktober, Buitengebied Brouwhuis 

• 29 november, Buitengebied in een regiogemeente 

Werkgroepactiviteiten in 2022 

• Er is werk gemaakt van persberichten voor de publiciteit omtrent de 
georganiseerde Seniorenwandelingen voor zowel de interne als de 
externe communicatie. Extern heeft dit geleid tot publicaties in bijv. 

Weekkrant de Loop en de MooiLaarbeekkrant (met foto's). 

• Met de IVN-afdelingen in de regio is contact opgenomen over 
samenwerking t.a.v. voorgenomen wandelingen.  

• Het jubileumboekje is na afloop van de wandeling uitgereikt aan de 
deelnemers.  

• Er is informatie geleverd voor de interne Nieuwsbrief en voor de 
nieuwe website van het IVN.  

• Planning van alle data en enkele locaties voor het jaar 2023. 

Ruud Hakvoort, coördinator Werkgroep Seniorenwandelingen 
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WERKGROEP NATUURBEHEER JAARVERSLAG 2022 - 

PLANNING 2023 (AD ADRI AANS) 

De Werkgroep Natuurbeheer heeft tot doel: actieve betrokkenheid bij 

onderhoudswerkzaamheden in de natuur om te komen tot een zinvolle 

inbreng door leden en vrijwilligers en het versterken van betrokkenheid bij 

de natuur. De werkgroep beschikt sinds de oprichting in 2012 over een 

gereedschapsuitrusting van redelijke omvang (10 takkenscharen, 6 

snoeizagen, 4 stokzagen) met een tiental geschikte ladders en over een 

eigen IVN-tent. Daarnaast is er een deelnemerslijst bestaande uit IVN-leden 

en een aantal externe vrijwilligers. Totaal potentieel was in 2022 ongeveer 

35 deelnemers. Er zijn voldoende mogelijkheden om opdrachten te krijgen 

van de gemeente en enkele particulieren. Belangrijk blijft:  aandacht voor het 

veiligheidsbeleid en aandacht voor een “natuurmoment” tijdens de pauzes. 

Wilgen knotten: Het wilgen knotten was ook in 2022 de belangrijkste 

activiteit van de werkgroep. Daarnaast verzorgden we in eerdere jaren soms 

ook aanplantwerk, ondersteuning onderhoud Tiny Forests in Helmond 

(Helmond-West en Brouwhuis, beide in 2021 aangeplant). 

Nationale Natuurwerkdag en begeleiding Adoptieplan Stiphoutse Bossen 

met scoutinggroepen. Op 5 november waren 5 scoutinggroepen met hun 

leden actief bij het uitplukken van zaailingen op de oevers van 6 vennen in 

de Stiphoutse Bossen. Scouting Rudyard Kipling uit Nuenen was voor het 

eerst aanwezig bij De Meer. De andere scoutinggroepen waren Scouting Jan 

Baloys (Kikkerven en Wasven), Scouting Brandevoort (Langdaalven), 

Scouting Mierlohout (Kulekesven) en Scouting Leonardus (Kromven). 

Scouting Paulus moest helaas afzeggen maar komt later in het seizoen 

alsnog. De aanwezige deelnemers (175 jongeren en 80 begeleiders/ouders) 

plukten die dag 5.000 à 6.000 zaailingen van berken en grove dennen uit. In 

het onderhoudsplan voor de vennen is dit een zeer bepalende activiteit; 

zonder plukkende handen zou dit werk niet gedaan kunnen worden. 
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Het overzicht: 

• 29 jan: 44 stuks wilgen knotten in de Ecozone bij de Veste 

Brandevoort (20 deelnemers) 

• 05 feb: afmaken knotwerk Ecozone Brandevoort (18 deelnemers) 

• 26 feb: 52 stuks wilgen knotten in Apostelpark Mierlohout (16 

deelnemers) 

• 28 feb: afmaken knotwerk Apostelpark (7 deelnemers). 

• 05 mrt: Kamerven Stiphoutse Bossen: uitplukken zaailingen met 

vrijwilligers Gerwen/Nuenen 

• Nov.: aanmelding deelname PlanBoom 2023 met uitdeeldag 

particulieren op 21 jan. 23 

• Jaar: begeleiding Adoptieplan Stiphoutse Bossen; 6 scoutinggroepen 

Jaarplan 2023 Werkgroep Natuurbeheer 

In 2023 wil de Werkgroep Natuurbeheer opnieuw inzetten op wilgen 

knotten in de winterperiode met 2 vanuit de gemeente aangereikte 

projecten Ecozone Brandevoort (10 en 11 febr.) en Brandevoort-Zuid (4 en 

11 mrt). Daarnaast begeleiding en ondersteuning Adoptieplan Stiphoutse 

Bossen en op de organisatie van de Natuurwerkdag op zaterdag 4 november.  

Daarnaast blijft het een wens om in samenwerking met onze gemeente en 

Bomenwerkgroep IVN te komen tot de realisering van een gedenkbos, waar 

particulieren, bedrijven en andere organisaties ter gelegenheid van een 

familiegebeurtenis, bedrijfsjubileum of iets dergelijks een gedenkboom 

willen planten. 

Ad Adriaans, coördinator Werkgroep Natuurbeheer 
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PLANTENWERKGROEP JAARVERSLAG 2022 - PLANNING 2023 
(THEO VAN L OO) 

    Jaarverslag 2022 
De Plantenwerkgroep telt op dit moment 13 leden. Verder zijn er nog 2 
KNNV-leden die regelmatig deelnemen aan de inventarisaties. Ook 3 
personen die op dit moment de gidsenopleiding volgen, hebben 
deelgenomen aan de activiteiten van de Plantenwerkgroep. 

• De excursie in april naar de Doort bij Echt was goed bezocht. Veel 

voorjaarsbloeiers gezien én de boomkikker. 

• Inventarisatie begin mei in de EVZ bij het Coovels bos was zeer goed 

bezocht (10 deelnemers). 

O.a. massaal voorkomende Grote en Middelste waterranonkel. 

• De inventarisaties in mei, juni en september bij het Schoutse Ven 

werden redelijk goed bezocht. Er is een samenvattend verslag 

gemaakt van de gevonden planten, waarin ook eerdere 
inventarisaties zijn meegenomen. 

• Begin juni en begin augustus hebben we ook geïnventariseerd in de 

Bakelse Beemden. Vanaf 2015 wordt het gebied regelmatig bezocht 
en steeds vinden we weer planten die we niet eerder gezien hebben. 

De teller staat nu op 266 verschillende planten vanaf 2015 

• Half juni een excursie naar de Oeffelter Meent. Een prachtige route 
gelopen en veel bijzondere soorten gezien. 

• In juli hebben we een deel van de Groene Punt geïnventariseerd. Dat 

levert altijd verrassingen op. Zo vonden we deze keer een flinke groep 
middelste ganzerik en een grote groep bont kroonkruid.  

• Eind juli hebben we onze tweede determinatieavond gehad in de 

Koekoek. Daarvan hebben we veel geleerd, niet alleen over de 
composietenfamilie die op het programma stond, maar ook over het 

determineren met behulp van een flora. Ik hoop dat we het komende 

jaar weer enkele determinatieavonden kunnen organiseren.  

• In oktober was er nog een goed bezochte paddenstoelenwandeling in 

het Eckartdal in Eindhoven 
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• Op 28 december was er weer De Eindejaars Plantenjacht van Floron. 

Helaas waren nogal wat leden verhinderd, waardoor we maar met 4 

personen hebben kunnen deelnemen 

 

De Plantenwerkgroep bij het Coovels Bos 

Planning 2023 
Het jaarprogramma van de Plantenwerkgroep kent drie soorten 

bijeenkomsten: 

Inventarisaties: 

Bijeenkomsten die tot doel hebben om vast te stellen welke planten in een 

gebied voorkomen. De resultaten worden met derden gedeeld, zoals 

waarneming.nl , het waterschap, de gemeente en eventuele 

belanghebbenden. 

• Dit jaar inventariseren we 2x in het nieuwe natuur- en 

recreatiegebied ten Noorden van de Bundertjes. De gemeente 
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Helmond is daar, samen met het Waterschap Aa en Maas en de 

gemeente Laarbeek, bezig met de inrichting van ’t Gulden Land. De 

Plantenwerkgroep wil de natuurontwikkeling in het gebied volgen 
en daar maken we dit jaar een begin mee.  

• Ook inventariseren we 1x in de Bakelse Beemden. Dat is in feite een 

voortzetting van onze inventarisaties in afgelopen jaren. Ook 
inventariseren we 1x een klein gebied bij Stipdonk, Lierop. 

Excursies: 

Bijeenkomsten die vooral ten doel hebben om te leren en te genieten van 

natuurgebieden in de regio en een enkele keer iets verder weg. 

Determineeravonden: 

Bijeenkomsten die ten doel hebben om onze determinatievaardigheden te 

vergroten. 

(21) 22 april We inventariseren in enkele weilanden in Stipdonk, 

Lierop (ingang aan de  Oude Goorenweg, Lierop). Later in 

het jaar groeit hier massaal de brede orchis. Eind april 

veel andere voorjaarsbloeiers van voedselarme weiden 

zoals de slanke sleutelbloem. Tijd. 13.30-16.00 uur 

13 mei Excursie naar  Mortelen bij Oirschot 

De Mortelen liggen tussen Boxtel, Sint-Oedenrode, Best 

en Oirschot. Het is een landschapsreservaat met een 

kleinschalige afwisseling van bos, akkers, weilanden en 

houtwallen. Tijd. 9.30 – 16.00 uur 

25 mei Excursie naar het Belgische deel van de Sint-Pietersberg. 

Dit laaggelegen deel van de Sint-Pietersberg  in België is 

na de 2e wereldoorlog gebruikt om afval te storten, 

afkomstig uit de kalkovens van de cementindustrie. Door 

de nabijheid van enkele kalkgraslanden ontwikkelde het 

braakliggende terrein zich daarna tot een waardevol 

natuurgebied waar een tiental verschillende orchideeën 
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voorkomt, waarvan sommigen in grote aantallen. Tijd: 

9.00 – 17.00 uur. 

6 juni Inventarisatie in de Bakelse Beemden. 

Tijd: 18.30 – 21.00 uur. 

16 juni Inventarisatie in ’t Gulden Land. 

Tijd: 18.30 – 21.00 uur. 

28 juni Determineren in de Koekoek. Kruisbloemenfamilie. 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur.  

15 juli Inventariseren van de typische begroeiing aan de 
Stiphoutse vennen, met aandacht voor de vele libellen 
die er dan zijn. 
Tijd: 9.30-12.00 uur 

29 juli Excursie naar Bashuizerbergen bij Venray. 
Het gebied bestaat voornamelijk uit naaldbossen die 
werden aangeplant om het stuiven van het zand tegen te 
gaan. Vandaag de dag vind je er grote en kleinere open 
plekken waar het bos verjongt en inheemse soorten een 
kans krijgen. Het gebied heeft een fraaie kern van 
jeneverbesstruweel. Ten noordoosten van de 
Boshuizerbergen ligt Op den Buus, een laaggelegen zone 
van broekbos, lage vennen en weilanden. Het gebied ligt 
in een voormalige Maasbedding. De weilanden werden 
tot 1996 voor landbouwdoeleinden gebruikt. Na de 
aankoop is de bovenlaag afgegraven en je vind er nu 
drassig grasland waar bijzondere planten groeien. 

12 augustus Inventarisatie in ’t Gulden Land. 

Tijd: 13.30 –16.00 uur. 

9 september Excursie naar de Kunderberg in Voerendaal (bij Heerlen). 
Het centrale deel van de Kunderberg bestaat uit een 
kalkgrasland waar elk jaar in juni ± 90.000 grote 
muggenorchissen groeien. Maar ook in het najaar heeft 
het gebied nog veel te bieden: allerlei ongewone planten 
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die links en rechts van de holle weg groeien (borstelkrans, 
rode kornoelje, tuinbingelkruid, stijve ogentroost, witte 
munt en vele andere) en op het grasland zeldzaamheden 
als Duitse gentiaan, aarddistel en driedistel en soms de 
extreem zeldzame franjegentiaan. 

eind dec. We doen als Plantenwerkgroep mee aan de Floron 

Eindejaars Plantenjacht. Datum, tijd en plaats worden 

nog bekend gemaakt.  

Theo van Loo, coördinator Plantenwerkgroep 

 

FOTOWERKGROEP KIEK NAUW JAARVERSLAG 2022 -  
PLANNING 2023 (JAN VAN BOMMEL ) 

 
Jaarverslag 2022 
Na een vervelende periode van uitvallen van allerlei afspraken door Corona 
hebben we het afgelopen jaar weer volledig kunnen werken met elkaar aan 
een goed jaar. 
Allereerst zijn we elke maand bij elkaar geweest om onze foto’s en 
ervaringen te delen. 
Ons jaarlijkse uitje was ook weer een succes. We brachten een bezoek aan 
de Nederheide in Milheeze. Een interessant gebied met tal van 
mogelijkheden om mooie plaatjes te schieten. 
 
Ook dit jaar leverde de groep weer foto’s bij  verenigingsactiviteiten. Ik denk 
hier aan het jubileumboekje en allerlei persuitingen. 
Bijzonder dit jaar was dat de groep, in het kader van het jubileum, drie 
nieuwe activiteiten aangeboden heeft: 

• Marij Smeets, samen met Marga Gijsbers, organiseerde een 
wandeling rond Macrofotografie, die zo succesvol was dat zij twee 
middagen hebben gewandeld met grote groep. 

• Fred Asmussen organiseerde een wandeling in het Groot Goor met 
als thema landschapsfotografie. Ook deze groep was enthousiast 
over de geboden informatie en tips. 
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• Fotograferen met een Smartphone was een workshop, gegeven 
door Jan van Bommel, waarin tips gegeven werden over foto’s 
maken met je telefoon. Na afloop van de uitleg gingen we naar 
buiten om te fotograferen. Ook Deze activiteit verheugde zich in 
een goed belangstelling.  

Inmiddels is besloten dat we het komende jaar deze activiteiten herhalen als 
vast onderdeel in het programma. 
 
Een keer in de twee jaar organiseren we een foto expositie. Dit jaar viel dat 
samen met het jubileum van onze afdeling, maar liefst 40 jaar.  
De nieuwe wethouder voor natuur Arno Bonte deed de opening onder het 
toeziend oog van alle fotogroep leden en ons bestuur en genodigde gasten. 
Ook werden de fotowedstrijd winnaars even in het zonnetje gezet. Na deze 
opening trokken we naar de Koekoek voor de grote receptie. 
We hebben vele goede reacties mogen ontvangen op onze expositie die 
gedurende zeven weken door de Cacaofabriek werd vertoond. 
  
Het afgelopen jaar groeide 
de groep met de komst  van 
drie nieuwe door tot 18 
deelnemers. Aanvankelijk 
hebben we altijd gestreefd 
naar niet meer dan 15 
leden, maar ja je kunt niet 
altijd streng zijn. Als groep 
hebben we nu een limiet 
ingesteld. Er is een 
wachtlijst ingesteld met al 
twee personen in de wacht. 
Gedurende het jaar is er weer een fotografie -cursus gegeven waaraan vijf 
mensen deelnamen, deze vijf hebben met elkaar besloten om een tweede 
groep te starten. 
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Twee mensen die wachtten sloten zich bij deze mogelijkheid aan. De tweede 
groep telt nu zeven leden en is eind november enthousiast van start gegaan 
met als naam “Focus op Natuur”. 
 
In het najaar hebben we een workshop voor kinderen van de Wilhelmina 
school georganiseerd in het kader van de Kinderboekenweek met als thema 
“Giga Groen”. 
Marga en ik hebben een korte inleiding voor de kinderen verzorgd waarna 
we met ze naar de Warande gegaan zijn om ze te laten fotograferen. Het 
was een geslaagde middag volgens de kinderen en de docenten.  
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Planning 2023 
Vooral doorgaan met maandelijks met elkaar ervaringen delen en een keer 
per jaar samen een leuk uitje organiseren. 
De eerdere genoemde wandelingen voor publiek organiseren. 
Tot slot niet geheel onbelangrijk, de Fotowerkgroep bestaat 7 november 
2013 10 jaar. In 2013 was de eerste foto bespreek avond. 
We gaan deze datum niet zomaar voorbij laten gaan, jullie horen nog van 
ons. 
 

 
 
Jan van Bommel, coördinator Fotowerkgroepen 

 

WERKGROEP JEUGD-IVN JAARVERSLAG 2022 - PLANNING 
2023 (MARI A NI JSSEN) 

 

Jaarverslag 2022 
Het was een geweldig jaar voor IVN Helmond. Het 40-jarig jubileum dat we 
met alle werkgroepen vierden voor het publiek van Helmond in allerlei 
vormen: activiteiten in de bibliotheek, wandelingen, fototentoonstelling, 
vetbollen maken, spellenmiddag in de speeltuin, wolvenlezing, enz. enz.  
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Ook voor de eigen 
leden werden er leuke 
activiteiten 
georganiseerd, o.a. de 
dagtocht naar de ENCI 
groeve. 
Ik val misschien in 
herhaling betreft ons 
jubileumjaar maar ik 
wil bij dit schrijven 
speciaal Janny, Dinie, 
Kevin en Kim bedanken 
voor het extra werk 

wat dit jaar is verzet vanwege het jubileumjaar. 
In het boekje ‘Natuurlijk Helmond’ las ik dat het Jeugd-IVN is opgericht in 
september 1985. 
Dus ook het Jeugd-IVN heeft over 3 jaar een feestje. 
 

Het Jeugd-IVN had het afgelopen jaar 18 jeugdleden, voornamelijk jongens. 
De begeleiding bestond uit: Kevin Gerritsen, Janny Penders, Dinie Bombeeck 
en Maria Nijssen. 
Kim van Goor heeft een paar maanden meegedaan als coördinator en 
begeleider. Dit om te kijken of deze functie bij haar past en of het te 
combineren is met haar werk, gezin enz. 
In november heeft Kim besloten om de taak van coördinator toch niet op 
zich te gaan nemen en dat ze geen vaste begeleidster zal zijn maar daar waar 
nodig is bij wil springen. 
Ik zet mijn functie als coördinator van het Jeugd-IVN weer voort. 
 

Dit jaar hadden we zoals andere jaren een mooi programma.  
Dit horen we ook vaak terug van de ouders en van de kinderen zelf.  
Enkele activiteiten waren: 

• Een wandeling in de Grote Peel 
• Rondleiding in het vogelasiel in Someren 

• Laura gaf een presentatie over dieren in de natuur. Later mocht ze 
dit ook doen tijdens een inloopavond in de Koekoek 
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• Bezoek aan de Ossenbeemd in Deurne 
• Thema camouflage in de Koekoek 

• Diersporenwandeling in ’t Goor  
• Enz. enz. 

 

Planning 2023 
Voor 2023 hebben we ons programma klaar t/m juni. Dit komt omdat we 
een programma hebben van sept t/m juni, gelijklopend met een schooljaar. 
Je kunt ons programma altijd inzien op de site van IVN-Helmond. Bij Jeugd-
IVN staat een link waarmee je naar het activiteitenoverzicht gaat. 
 

 
 

Maria Nijssen, coördinator Werkgroep Jeugd-IVN 


