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IVN Maasduinen                         Februari 2023 
 

 
 

Groen Doet Goed  
 

 

Het Smokkelpad is iedere dag  
vrij toegankelijk tussen 11 en 19 uur.  
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NieuwJaarswandeling 2023 
Zondag om 10 uur verzamelen 23 actieve IVN leden zich rond de vuurkorf om het nieuwe 

jaar fris te starten met een wandeling over de Schandelose heide. Een gezellige groep, die 

al snel aan de praat raken over geiten en lammeren. Het lijkt wel lente!      

Enne, wie is toch die man in het blauw?   

 

Via Landgoed ‘Schandelose Heide’ lopen we over de heide en de paraboolduinen.  
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Na een wandeling met mooie uitzichten en verrassende momenten hebben we genoten 

van soep uit eigen moestuin met broodje knak. Al met al een gezellige wandeling en Ton 

heeft Marc Vergeldt (de man in het blauw) gevraagd om zich kandidaat te stellen voor het 

bestuur van IVN maasduinen. Hij wil dat wel doen!  Binnenkort worden de bestuursleden  

en 20 actieve IVN leden in een fris groene IVN jas gestoken.   

 

Tekst en foto’s: Annet Weijkamp  
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Punt Transect Telling. 

Eén van de tellingen waar de Vogelwerkgroep van IVN Maasduinen 
jaarlijks aan meedoet, is de zogeheten Punt Transect Telling (PTT-
telling). Dit project van SOVON bestaat al sinds 1978 en is daarmee 
het langstlopende monitoringsproject van SOVON (in samenwerking 
met het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS).  
 

Het doel van het PTT-project is het in kaart brengen van aantalsontwikkeling en 
verspreiding van zoveel mogelijk soorten winter- en trekvogels. Elk jaar wordt er geteld 
tussen 15 december en 1 januari. Geteld wordt er op 20 van tevoren vastgestelde punten in 
een route die men zelf mag bepalen. Op ieder punt worden alle soorten vogels en 
aantallen vogels geteld gedurende 5 minuten. In 2021 werden er in Nederland 699 PTT-
routes geteld! 
Wij, de vogelwerkgroep van IVN Maasduinen, tellen sinds 2016 het zogenaamde Arcen 
Lomm Traject. Met uitzondering van 2020, want toen zaten we wegens corona in de 
lockdown.                 Deze route werd in 1982 voor het eerst geteld door het toenmalige Strix 
Aluco onder leiding van Ginus Bons. Met een paar kleine aanpassingen wordt nu nog 
steeds dezelfde route geteld, zie het kaartje. 
De telling van 2022 hebben wij gedaan op zaterdag 31 december. We hebben in totaal 
1712 vogels waargenomen, verdeeld over 46 vogelsoorten. Hieronder de totalen van de 
afgelopen jaren. 
 1982 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Aantal waargenomen 
vogels 896 167 1031 2958 1561 0 1687 1712 
Aantal waargenomen 
soorten 24 54 49 53 46 0 39 46 
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Enkele voorbeelden van soorten en aantallen tijdens de telling van 31 december:                        
Telpunt 4: Grauwe Gans: 12, Houtduif 13, Kauw 15, Knobbelzwaan 4, Kolgans 4, Koolmees 
1, Nijlgans 11, Spreeuw 15, Vink 11 en Zwarte Kraai 33.                                                                                            
Telpunt 13: Aalscholver 1, Boomklever 1, Buizerd 1, Fazant 1, Goudvink 1, Grauwe Gans 9, 
Groenling 3, Houtduif 6, Kauw 2, Kleine Mantelmeeuw 1, Kokmeeuw 2, Koolmees 4, Merel 
3, Putter 1, Wilde Eend 13. 
De gegevens uit deze PTT-tellingen worden bij SOVON gebruikt om de trends in aantallen 
te berekenen. Deze trends zijn te zien op de website van SOVON via de soortinformatie. 
Verder worden de PTT-gegevens regelmatig gebruikt in wetenschappelijke artikelen, 
bijvoorbeeld over de gevolgen van klimaatverandering voor de verspreiding van vogels. 

 
Hierboven het kaartje met de 20 telpunten van het Arcen Lomm Traject en een foto van 
een Boomklever, waargenomen tijdens de laatste telling.  
 
Foto: Gerard Roes. Tekst: Theo Lommen 
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IVN natuurfotograaf maakt foto van de Maand  
Het bestuur van IVN maasduinen feliciteert Gerard met dit fantastische resultaat.  

 

Fotograaf: Gerard Roes 

WINNAAR JURYPRIJS DECEMBER 

Een heel erg raak geschoten beeld van een blauwe reiger. Deze plaat 

behoeft eigenlijk nauwelijks enig commentaar. Iedereen kan de kwaliteit 

van het beeld direct herkennen. Op ooghoogte van het beest 

gefotografeerd, beweging fantastisch bevroren door snelle sluitertijd, 

geweldig dat de impact van de kikker die uit het water gegrepen is nog te 

zien is op het wateroppervlak, mooie uitsnede met voorkant van reiger op 

de foto en de kop, snavel en gegrepen kikker mooi in het midden. 

Prachtcompositie. 
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Zoogdierwerkgroep update 

 

Hermelijn 
Foto: Ron Keijers 

Ongeveer een jaar geleden is binnen IVN Maasduinen de zoogdierwerkgroep opgericht.  
Na dit eerste jaar een korte update. 

Als eerste zijn er door IVN een aantal “egelhuisjes” aangeschaft, die kunnen dienen als 
schuilplek voor egels. 

Verder zijn er een aantal wildcamera’s aangeschaft waarbij we beter in staat zijn 
bepaalde gebieden te monitoren. Het eerste doel was het controleren op de mogelijke 
aanwezigheid van een wasbeerhond, dit na een melding hierover. Herhaalde pogingen in 
desbetreffend gebied hebben niets opgeleverd. Ofwel, er zit er geen, of er is er geen in de 
buurt van de camera geweest. 

Daarnaast zijn, in een aantal sessies van telkens 3 weken, op verschillende plekken de 
nodige reguliere soorten vastgelegd. Zie hiervoor het overzicht beneden. De aantallen zelf 
zijn niet zo heel veelzeggend, daar er weinig structuur in het plaatsen van de camera’s zat. 
De camera’s zijn redelijk lukraak geplaatst. Het overzicht geeft wel mooi de verhoudingen 
tussen de soorten weer, al is dit mogelijk ook plaatsgebonden. 

 

 
Grafiek : Wildcamera's 2022 

Voor 2023 is het de bedoeling dat een en ander met wat meer structuur plaats gaat 
vinden. Gekozen is om hetzelfde gebied te monitoren als waar de vogelwerkgroep zijn 
broedvogelinventarisatie uitvoert. Daarnaast is er contact opgenomen met de 
Nederlandse Zoogdiervereniging om te kijken welke inventarisatieprogramma’s zij hebben 
lopen en in hoeverre daar een bijdrage aan geleverd kan worden. Ideeën van leden zijn 
natuurlijk altijd welkom.      

Ron Keijers (ronkeijers@hotmail.com) 

Das 15

Haas 18

Marter onb. 1

Ree 66

Vos 7

Total 107

mailto:ronkeijers@hotmail.com
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Steenbreek 
Tijdens de corona lockdown ontstond bij mij het idee van de stad-mini-moestuin. In de 

makkelijke moestuin kan iedereen zelf eten verbouwen. De eetbare bloemen zorgen voor 

een kleurrijke en vrolijke opluistering van de moestuin. 

De Viola odorata is een verrassend lekker geurende bloem. Odorata betekent welriekend. 

Viooltjes hebben invloed op de gezondheid. Zelfs Hippocrates, één van de grondleggers 

van de moderne geneeskunde, schreef al over de heilzame werking van viooltjes (ad.1). 

Het viooltje is de favoriete garneerbloem bij gerechten als ijs, cake, salade en soep. De 

sterke geur van de bloem heeft ook een verrassend effect na een bezoekje aan het toilet. 

Tegenwoordig worden viooltjes ook verwerkt in parfums of etherische oliën om het echte 

lentegevoel op te wekken. 

 

ad.1 Hippocrates van Kos (ca. 460 – 370 v.Chr.) was een Griekse arts. Zijn naam betekent 
paardentemmer. Hij wordt beschouwd als de grondlegger, de ‘vader’ van de Westerse 
geneeskunde omdat hij als eerste natuurlijke in plaats van bovennatuurlijke oorzaken 
voor ziekten zag. Hij was een van de eersten in de Westerse wereld die op basis van 
lichamelijke symptomen een diagnose kon stellen en daarbij een bepaalde therapie 
voorschreef. Dit principe werd echter al enkele millennia daarvoor toegepast in India en 
China. Hij haalde dus de geneeskunde in de Westerse wereld uit de taboe sfeer van 
tovenarij en godsdienst. Een van de grote verdiensten van Hippocrates is dat hij de 
medische wetenschap scheidde van het heersende natuurfilosofisch. Hij legde sterke 
nadruk op hygiëne, zowel voor arts als patiënt, op gezonde eet- en drinkgewoonten, het 
belang van frisse lucht en een natuurlijk verloop van processen in het lichaam. 

Bron: https://hippocratesacademy.nl/ 

 

 

https://hippocratesacademy.nl/
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Een andere bijzonder makkelijk te kweken eetbare bloem is de Oost Indische kers. Niet 
alleen de kleurrijke bloemen, ook het blad en de zaden kunnen gegeten worden. 
Oost-Indische kers is rijk aan glycosiden. Deze stof staat bekend om zijn antibacteriële en 
ontsmettende werking. Als je de blaadjes scheurt, kauwt of fijn snijdt, komen deze stoffen 
vrij. De plant wordt dan ook van oudsher ingezet bij verkoudheid en griep. Zeker ook 
omdat deze weerstandsbooster in het bezit is van flinke porties vitamine C. 
De mooie, ronde, platte blaadjes en vrolijk gekleurde bloempjes zijn niet alleen mooi om te 
zien, Oost-Indische kers houdt ook nog eens zijn ‘buurplanten’ gezond. Slakken blijven uit 
de buurt, omdat ze niet van de smaak houden. 
Voeg je wat Oost-Indische kers toe aan heet water, dan kan het blad ook helpen tegen een 
beginnende blaasontsteking. Blijven de klachten aanhouden, ga dan altijd even langs bij 
de huisarts. 
Bron: https://gezondnu.nl/gezondheid/zo-gezond-is-oost-indische-kers/ 

 

 
 
Foto 1: Viola odorata 
Foto 2: cementbak in mijn tuin met Oost-Indische kers 
Foto 3: thuis tijd genomen voor een kleurrijke boterham. 
 
Foto en tekst: Miriam de Laak  
 

https://gezondnu.nl/gezondheid/zo-gezond-is-oost-indische-kers/
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Warmterecords doen amfibieën erg vroeg ontwaken 

 
Wim Dirckx 

Op 5 januari werd in Venlo een recordtemperatuur gemeten van 12° C. In combinatie met 
de hoge luchtvochtigheid zorgt dit ervoor dat veel amfibieën vroegtijdig ontwaken uit hun 
winterslaap en naar hun voortplantingspoelen trekken. Tijdens een nieuwjaarswandeling 
vond een aandachtige waarnemer al acht dode padden als verkeersslachtoffer, 
aangereden tijdens hun jaarlijkse trektocht van hun winterverblijfplaats naar hun 
voortplantingspoelen.  

Maar hoe uitzonderlijk is dat nu en vooral: kan dat kwaad, zo vroeg uit een winterslaap 
ontwaken? Te vroeg opstaan kan slecht uitpakken 

In gematigde klimaatzones stapelen amfibieën in de zomer energiereserves op in de vorm 
van vet, dat de noodzakelijke reserve vormt om de winterslaap levend door te komen. 
Tijdens koude winters verloopt de stofwisseling van ‘winterslapende’ exemplaren heel 
traag en worden die reserves slechts in geringe mate opgebruikt. Milde winters zorgen 
echter voor een hoger metabolisme, waardoor de vetvoorraad sneller wordt verbrand en 
dus sneller opgebruikt geraakt. De voorbije jaren vertonen onze winters ook vaak een 
grillig verloop waarbij een warme aanzet wordt gevolgd door een winterprik, dan weer 
een warmtegolf met daarna een schaatsweek. Warm, koud, warm, koud, …  

Telkens een amfibie uit winterslaap ontwaakt tijdens zo’n warmer intermezzo, wordt een 
deel van de resterende vetvoorraad verbruikt. Wanneer bij een volgende winterprik de 
winterslaap wordt hervat, rest vaak nog maar een te kleine vetvoorraad om de rest van 
die winterslaap goed door te komen. Sommigen halen dan het voorjaar niet.  
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Zij die wel overleven, hebben vaak een relatief zwakke lichaamsconditie en die 
verminderde lichaamsconditie kan er voor zorgen dat het aantal en de kwaliteit van de 
legsels (hoeveelheid eieren) lager is. Eens zo’n negatieve kettingreactie tot stand komt, is 
het bang afwachten wat de gevolgen daarvan kunnen zijn op lange termijn.  

Gewone pad binnenkort op de Rode Lijst? 

De vrees bestaat dat de negatieve invloed van milde winters op de overleving van o.a. 
gewone padden zich nu al duidelijk aftekent. Uit een recente studie op basis van gegevens 
die sinds de jaren ’70 werden ingezameld bij overzetacties in het Verenigd Koninkrijk en 
Zwitserland blijkt dat op heel wat locaties de populaties van de gewone pad voortdurend 
afnemen. Die achteruitgang is zelfs zo sterk dat de soort in beide landen bijna in 
aanmerking komt om te worden opgenomen op de Rode Lijst. De gewone pad lijkt minder 
gewoon te worden. 

 

De gewone pad lijkt het de voorbije decennia almaar minder goed te doen. Een echt 
duidelijke verklaring voor de dalende trend kon nog niet worden achterhaald maar 
mogelijk zitten de (te) zachte winters er wel voor iets tussen (foto: Norbert Huys). 

Doemscenario’s: van moerasgas … 

Het wordt nu vooral afwachten hoe het weer de komende maanden zal evolueren. Indien 
er opnieuw een winterprik zou volgen, kunnen de gevolgen noodlottig zijn. Na een 
langdurende vorstperiode (met ijsvorming tot gevolg) worden regelmatig dode amfibieën 
in een poel of vijver aangetroffen. Oorzaak? Verstikking als gevolg van de productie van 
‘moerasgassen’ zoals methaan en waterstofsulfide.  
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Deze gassen worden gevormd tijdens de afbraak van dood organisch materiaal (bv. dode 
bladeren) op de bodem van een vijver door anaerobe bacteriën. Het zuurstofgehalte op de 
bodem ligt lager dan in het midden van de waterkolom of aan het wateroppervlak. Voor 
anaerobe bacteriën is dit geen probleem: zij hebben geen zuurstof nodig om te overleven 
en kunnen zelfs in zuurstofarme of zuurstofloze omstandigheden overleven, ook wanneer 
de waterpartij met een dikke laag ijs en sneeuw bedekt is. Dus ook in bevroren poelen gaat 
de afbraak door anaerobe bacteriën van dood organisch materiaal gewoon door en wordt 
voortdurend nieuw moerasgas gevormd. Op zich hoeft moerasgas geen probleem te zijn 
indien er ook voldoende zuurstof in het water aanwezig is. Wanneer een poel of vijver 
echter met sneeuw en ijs bedekt is, kan er geen daglicht meer in het water doordringen en 
kunnen de waterplanten niet voldoende nieuwe zuurstof produceren. Wanneer een 
kritische drempel wordt overschreden (veel moerasgas, weinig zuurstof), kunnen 
amfibieën die zich nu al in de poel bevinden door dat te laag zuurstofgehalte sterven. 

… tot (alweer) vroegtijdige droogval 

Het scenario van een tweede stevige winterprik lijkt op dit moment minder waarschijnlijk. 
Maar ook dan kan 2023 voor heel wat amfibieën een lastig jaar worden.  

Op 4 december 2022 vertoonde meetpunten van het grondwaterpeil een lage tot zeer 
lage freatische grondwaterstand. Intussen heeft het wel al wat geregend. Toch staat het 
water in veel poelen nog relatief laag. Indien er opnieuw een droge/warme zomer zit aan 
te komen, is de kans reëel dat vele voortplantingslocaties in 2023 zullen droogvallen in 
augustus. Mocht dat zo zijn, dan kunnen de larven van ‘late’ soorten als kamsalamander 
niet tijdig metamorfoseren. Die larven zijn voor hun zuurstofvoorziening afhankelijk van 
water. Geen water betekent geen zuurstof en zonder zuurstof geen leven. De meeste van 
onze inheemse amfibieën leven gemiddeld 7 jaar, maar zijn pas op hun derde levensjaar 
geslachtsrijp. Indien ze zich in hun 4 reproductieve levensjaren één of meerdere keren niet 
succesvol zouden kunnen voortplanten, kan dit noodlottige gevolgen hebben voor het 
duurzaam voortbestaan van lokale populaties. Na het slechte voortplantingsjaar van 
2022 wordt het dus vooral hopen op voldoende water in 2023. Hopelijk wordt de 
grondwatertafel de komende maanden dus stevig aangevuld.  

En wat nu? 

Hopen op een ‘normale’ winter, waarbij vriestemperaturen aanhouden tot midden 
februari. En hopelijk ook voldoende regen, om de grondwatervoorraden aan te vullen. 
Maar intussen wordt aan alle lokale verantwoordelijken van paddenoverzetacties wel 
gevraagd om - in de mate van het mogelijke en praktisch haalbare - iets vroeger van start 
te gaan met de voorbereidingen. De piek van de paddentrek viel in 2022 immers al op 16 
februari. We willen dit jaar voorbereid zijn op een mogelijk nog vroegere piektrek. 

 

 

Tekst: Dominique Verbelen (Natuurpunt Studie) 

 

 

https://www.ecopedia.be/encyclopedie/freatisch
https://www.hylawerkgroep.be/paddenoverzet/statistieken/detail_acties/top_datum
https://www.hylawerkgroep.be/paddenoverzet/statistieken/detail_acties/top_datum
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Algemeen 
 
 
Wat is het IVN? 
Het instituut voor Natuur, educatie en duurzaamheid is een landelijke vereniging met 
plaatselijke afdelingen. IVN Maasduinen is een afdeling met als werkgebied het 
noordoostelijk deel van de gemeente Venlo.  
 
Wat wil het IVN? 
Mens en Natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij als IVN verbinden mensen 
en natuur. We laten jong en oud beleven hoe leuk, gezond en belangrijk natuur is. Op die 
manier dragen wij bij aan een duurzame samenleving, individuele gezondheid en het 
welzijn van iedereen.  
 
Wat doet onze afdeling? 
Onze afdeling richt zich op onderhoud van natuurgebieden, inventarisaties en educatie 
door middel van excursies en lezingen. In samenwerking met grondeigenaren wordt 
gewerkt aan verbetering van de biodiversiteit door het inzaaien van wilde bloemenranden 
en -akkers.   
 
Hoe werkt een afdeling? 
Alle activiteiten van IVN Maasduinen zijn vrijwilligersactiviteiten. Veel leden zijn binnen 
de vereniging actief. Het hart van onze vereniging zijn onze werkgroepen, daarnaast zijn 
ook leden actief in de natuurfotografie en met insecten.  
Behalve werkroepen zijn er ook kortlopende projecten. Zoals het inventariseren van 
landgoederen en bedrijventerreinen op flora en fauna.  Heb je belangstelling? 
Neem contact op en sluit je aan.  
 
Hoe word je lid? 
Geef je op via:   Aanmeld formulier IVN Maasduinen | IVN  
 
Wat kost een lidmaatschap? 
Een lidmaatschap per huishouden bedraagt €22,- 
Een individueel lidmaatschap volwassene bedraagt €22,-  
Een individueel lidmaatschap < 18 jaar bedraagt €2,50 
 
De contributie kun je jaarlijks zelf overmaken naar onze bankrekening NL94 RABO 
0153513861 op naam van IVN Maasduinen onder vermelding van ‘Contributie’.  
Jaarlijks in de maand mei krijg je persoonlijk een email van onze penningmeester met een 
herinnering tot betaling.  
 
Wat ontvang je als lid? 
Je kunt gratis deelnemen aan alle activiteiten binnen de afdeling. Binnen IVN kun je met 
korting deelnemen aan cursussen en lezingen. Je ontvangt maandelijks de nieuwsbrief 
van IVN-maasduinen en elk kwartaal het tijdschrift Mens en Natuur.  
 
Contact? 
Je kunt contact opnemen via het secretariaat:  ivn.maasduinen@live.nl 

https://www.ivn.nl/afdeling/maasduinen/aanmeld-formulier-ivn-maasduinen
mailto:ivn.maasduinen@live.nl
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Werkgroepen      
   
 

IVN Bestuur de Maasduinen   

Voorzitter     Ton Wetjens      Tel. 06-2138 2434 

Penningmeester    Hans Billekens      Tel. 06-1413 2768 

Secretariaat Annet Weijkamp      Tel. 06-1518 1174 

Bestuurslid       Ritsaart Blais     Bestuurslid  Henny Martens          Tel. 06-3061 2548 

Kandidaat  Marc Vergeldt       Tel. 06-4159 7904 

  

IVN Werkgroepen de Maasduinen 

• Jeugd & Jongeren: Jose Wennekers                       jose.wennekers@outlook.com 

In Veilige Handen: Jose Wennekers en Peer Maas  

• Natuur Beheer: Henk Wennekers                                  henk.wennekers@outlook.com 

• Natuurpad ‘Volg de Das’: Sraar Geelen                                  Tel: 06-2219 6724 

• Natuur in de stad ‘Venlo’: Sjeng Vissers                           sjma@home.nl 

• Speelnatuur ‘t Smokkelpad’: Ton Wetjens                             tonwetjens70@gmail.com 

• Biodiversiteit: Annet Weijkamp    annet.weykamp@telfort.nl 

 

• Amfibieën & reptielen: Ton Wetjens                                                           Tel: 06-2138 2434 

• Vlinders: Henny Martens               henny.martens@hotmail.nl 

• Vleermuizen: Albert Raaijmakers                                    Tel: 06-3748 9718 

• Roofvogels en Vogels: Theo Lommen                                          Tel: 06-5178 6669 

• Zoogdieren: Ron Keijers                                       ronkeijers@hotmail .com 

 

Eind Redactie Nieuwsbrief: Annet Weijkamp                                      annet.weykamp@telfort.nl  

Beheerder IVN Website: Wiel Jacobs                                    ivn.maasduinen@live.nl  

 

mailto:jose.wennekers@outlook.com
mailto:henk.wennekers@outlook.com
mailto:sjma@home.nl
mailto:tonwetjens70@gmail.com
mailto:annet.weykamp@telfort.nl
mailto:henny.martens@hotmail.nl
mailto:ronkeijers@hotmail.com
mailto:annet.weykamp@telfort.nl
mailto:ivn.maasduinen@live.nl
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SuperSmikkelSmokkelKid 
 

In deze winterperiode zijn weer vele kindervoetjes over het Smokkelpad gegaan, die 

heerlijk hebben gewiebeld en geklauterd. En tussendoor natuurlijk tijd hebben genomen  

voor een Quiz. Ik heb 15 goede quizzen dit seizoen. De SmokkelKids worden steeds slimmer. 

Proficiat met jullie oorkonde !! 

Mikke en Pleun Lans  6 en 3 jaar   uit Eindhoven  

Tigo en Leona Heuvelink  8 en 6 jaar uit Laren 

Bibi van der Schinkel  7 jaar   uit Egmond aan Zee 

Eefke Derix   8 jaar  uit Posterholt 

Floortje    8 Jaar  uit Posterholt 

Lynn Heldens   9 jaar   uit Meterik 

Lenny    12 jaar 

Mia     5 jaar 

Jannis    3 jaar 

Henri    7 jaar 

Smilla    4 jaar 

Emil en Linus    6 en 3 jaar  uit Moers 

Erik Neltes   8 jaar   uit Duisburg 

Sophie en Anna Dewald 11 en 9 jaar uit Heiligenhaus 

Ailo Grusen    5 jaar  uit Kempen 

Merlin Gutsch   8 jaar   uit Krefeld 

Lou en Malina   7 en 7 jaar  uit Duisburg 

Lilli Verholen    7 jaar   uit Walbeck    
  
 

 

Het smokkelpad is gratis toegankelijk, wordt door vrijwilligers onderhouden en steeds uitgebreid.  

We stellen het op prijs als u met een donatie het smokkelpad wilt ondersteunen voor de kosten van het 

onderhoud. Ieder bedrag is welkom.  

Donatie Smokkelpad via bank NL29RABO3494 5672 20 t.n.v. Stichting Veldense Volkscultuur. 
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Werkgroep Beheer  
 

 
 
Zaterdag  4 en 18 februari  
Aanmelden bij Henk Wennekers via henk.wennekers@outlook.com  
 
Elke maandag onderhoud aan het Smokkelpad, Straelseweg 35  
Aanmelden bij Ton Wetjens via tonwetjens70@gmail.com  
 
Elke dinsdag onderhoud aan het Arboretum, Bong 18 
Aanmelden bij Sraar Geelen via 06-2219 6724  
 
Diverse werkzaamheden in Groot Venlo e.o.  
Aanmelden bij Henny Martens via henny.martens@hotmail.com 
  
10 en 11 maart is er weer NLDoet  
Zoek activiteit via Website: 10 & 11 maart 2023 is het weer NLdoet! | NLdoet 
 
 
 
 
 
 

mailto:henk.wennekers@outlook.com
mailto:tonwetjens70@gmail.com
mailto:henny.martens@hotmail.com
https://www.nldoet.nl/
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Mijlpaal bij IVN Maasduinen  
Wiel en Petra Ceron waren dinsdag 17 januari 50 jaar getrouwd. 

 

Voor deze mooi mijlpaal in hun leven heeft 

voorzitter Ton Wetjens hen namens IVN 

Maasduinen een mooi boeket bloemen 

aangeboden. 

 

Vermeldenswaard is dat Wiel een van de 

actiefste leden bij IVN Maasduinen is. Hij 

heeft altijd een goed humeur en je kunt 

altijd een beroep op hem doen. 

Daar wordt best vaak gebruik van 

gemaakt, want hij heeft gouden handjes 

waarmee veel technische probleempjes 

worden opgelost. 

 

 

Als technisch man is Wiel wekelijks actief in de onderhoudsploeg van het Smokkelpad  

en van het Arboretum “Volg de das”. Daarnaast is hij ’s winters actief in de werkgroep 

‘beheer’ en van de partij als de oever van de Maas wordt opgeschoond. Verder is hij actief 

in de werkgroepen ‘Natuur in de stad’ en ‘Amfibieën en Reptielen’.   

Als er jeugdactiviteiten zijn op scholen, in de Kasteeltuinen of op het Smokkelpad is Wiel 

er ook steeds bij en vertelt hij vele spannende verhalen. Menig kind heeft van hem geleerd 

hoe ze een kikker kunnen vinden en hoe ze ermee moeten omgaan.  

Wiel en Petra van harte proficiat 
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Welkom aan onze nieuwe leden: 
✓ Marijke Merkx uit Venlo 
✓ Emanuela Humouda uit Arcen 
✓ Olaf Holthuijsen uit Arcen 
✓ Evie Schreurs uit Venlo 
✓ Tom Beurskens uit Venlo   
✓ Karin van de Braak uit Horst – donateur  

 

IVN Activiteiten in groot Venlo 

 
 
Donderdag 9 februari vanaf 20.00 uur 
IVN de Steilrand organiseert een lezing van Ben Dambacher 

“Astronomie als hobby” 
Huis van de Wijk de Glazenap, Spechtstraat 58 in Tegelen 

 
Zondag 26 februari vanaf 10.00 uur  
IVN de Maasdorpen bestaat 40 jaar en organiseert een boottocht  

“Watervogels bekijken aan de Maas” 
Maaskade (tegenover nr 30) in Venlo 
 
 Voor 12 februari aanmelden via (Vogel)boottocht over de Maas | IVN 
 Voor Informatie Wim Philipsen via 06-3807 9809  
 
 

Dinsdag 28 Februari vanaf 20.00 uur 
IVN Baarlo-Maasbree organiseert een lezing van Gerard Compiet 

“Spechten, houthakkers van het bos” 
Soos aan ’t Paedje, Zuivelstraat 3a in Baarlo.  

https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-de-maasdorpen/vogelboottocht-over-de-maas

