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Werkgroepen  

IVN Bestuur de Maasduinen   

Voorzitter     Ton Wetjens      Tel. 077–4722870 

Penningmeester    Hans Billekens      Tel. 06–14132768 

Secretariaat Annet Weijkamp      Tel. 077–4731244 

Bestuurslid       Ritsaart Blais                  Bestuurslid  Ritsaart Blaisse               Tel. 077-3745100 

Bestuurslid Henny Martens           Tel. 06–30612548 

 

IVN Werkgroepen de Maasduinen 

Coördinator: Ritsaart Blaisse        Tel: 077–3745100 

Programmacommissie: Ritsaart Blaisse en Henny Martens 

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

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

• Natuurpad ‘Volg de Das’: Sraar Geelen             Tel: 06-22196724  

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

• Scharrelkids ‘Smokkelpad’: Ton Wetjens                        awett@hetnet.nl 

• Amfibieën & reptielen: Ton Wetjens                                  Tel: 077-4722870 

• Vlinders: Henny Martens              Tel: 06-30612548 

• Vleermuizen: Albert Raaijmakers                       Tel: 06-37489718 

• Roofvogels en Vogels: Theo Lommen                   Tel: 06-51786669 

In Veilige Handen: Jose Wennekers en Peer Maas 

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

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

 

Contact: ivn.maasduinen@live.nl 

https://www.facebook.com/Maasduinen2017/ 

http://smokkelpad.nl/ 

 

mailto:jose.wennekers@outlook.com
mailto:henk.wennekers@outlook.com
mailto:sjma@home.nl
mailto:awett@hetnet.nl
mailto:annet.weykamp@telfort.nl
mailto:ivn.maasduinen@live.nl
mailto:ivn.maasduinen@live.nl
https://www.facebook.com/Maasduinen2017/
http://smokkelpad.nl/
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Winterfotowedstrijd 
 
Met onmiddellijke ingang kun je foto's inzenden voor de Winter-
fotowedstrijd. 
Je mag ook nu weer zoveel foto’s insturen als je wilt. 
Alles wat met de winter te maken heeft is welkom;  Sneeuwpret, 
sneeuwpop, ijspret, besneeuwde landschappen, wintervogels, noem 
maar op... 
 
De beste vijf inzendingen krijgen weer een leuke prijs. 
Geef je fantasie de vrijheid en doe mee!  
 
Stuur je foto’s per e-mail naar henny.martens@hotmail.nl. 
De uitslag van de Winterfotowestrijd verschijnt in de Nieuwsbrief van 
maart 2022, met tevens een uitnodiging voor de Lentefotowedstrijd. 
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Winnaar van de herfst fotowedstrijd  

Mart Vissers met 35 punten – ‘t Zwart water 

 

Op de 2e plaats Clemens Weijkamp met 34 punten – de Merel 
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Op de 3e plaats met 32 punten Jose Wennekers – IVN Jeugd  
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En op de 4e plaats Ron Keijers met 31,5 punten – een Zwijn  
 

 
 
Met dank aan het bestuur van IVN maasduinen die alle inzendingen 
hebben beoordeeld. 
Alle winnaars krijgen een leuke attentie thuis bezorgt.  
 
 
 
 
 

Samen zijn wij Venlo 
 

IVN Maasduinen op Socialekaartvenlo.nl 
 
 
 
 
 

https://socialekaartvenlo.nl/pagina/ivn
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Programma voor Januari  

Natuurkroegentocht Fietsen 

Fietsen | IVN 

Maasduinen wandeling 

Velden | Visit Noord-Limburg (visitnoordlimburg.nl) 

 

Activiteiten werkgroep beheer:  

8 en 22 januari 2022: Zaagwerk aan de Schandelosebaan/Zwart Water.  

Voor meer info en aanmelden kun je terecht bij: henk.wennekers@outlook.com 

 

28-29-30 Januari   Nationale Tuinvogeltelling  

Nationale Tuinvogeltelling | Vogelbescherming 

 

https://www.ivn.nl/afdeling/maasduinen/fietsen
https://www.visitnoordlimburg.nl/nl/velden#filters
mailto:henk.wennekers@outlook.com
https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling
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 Project Nestkastjes              Natuur in de 

stad  

 

De bezigheden van de IVN werkgroep "Natuur in de stad Venlo " bij "Houtvast". 
 
Er worden momenteel meer dan 100 nestkastjes geïmpregneerd met lijnzaadolie 
door Sjeng Vissers, Leonie Stikkelbroek, Nelleke Hylkema, Henny Martens en Jan 
Sprengers om die komende winter op te gaan hangen, ergens in Venlo.  
Ons lid Herman van der Meijs is druk bezig met het installeren van camera's (hele 
kleintjes) in speciaal daarvoor ontwikkelde nestkastjes; die worden dan opgehangen 
in overleg met buurtbewoners, dit in verband met gebruik van internet. Zo zijn de 
beelden van de ontwikkelingen in het nestkastje straks rechtstreeks te volgen op  
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internet. 
 
Maar eerst moet er nog een aantal nestkastjes opnieuw en beter worden 
opgehangen omdat de stabiliteit niet zo goed bleek te zijn. Enkele kastjes waren 
zelfs naar beneden gevallen. Hiermee zijn we gelukkig al heel ver gevorderd en we 
hopen dit binnenkort af te maken. 
Rond januari 2022 moeten alle oude en nieuwe nestkastjes weer hangen voor de 
verschillende nieuwe bewoners.  
 
Wie wil helpen met ophangen van de kastjes kan zich melden bij henny.martens@hotmail.nl.  

 

 
Foto’s: Henny Martens  

 

 

 

 

mailto:henny.martens@hotmail.nl
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Boekenwurmen over het Smokkelpad 

 

Beste Ton en Henny, 

Nogmaals bedankt voor jullie bijdrage aan de wandeling op 20 november. Ik heb 
veel leuke reacties gekregen van deelnemers. 

https://www.bibliotheekvenlo.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/grenswandeling--het-smokkelpad--.html  

Dit staat op de speciale Duitsland-Niederlande pagina van de Bibliotheek Venlo.  

Met vriendelijke groeten, Elly Jacobs | Community Librarian | 

 

Geïnspireerd op het boek ‘de wandelaar’ van Adriaan van Dis organiseerde de 
Bibliotheek Venlo een wandeling over het Smokkelpad. Leesclubs aan beide zijden 
van de grens kregen het boek en werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze 
wandeling.  

https://www.bibliotheekvenlo.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/grenswandeling--het-smokkelpad--.html
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Reacties:  

“We hebben veel informatie gekregen over het IVN en hoe slim dieren zijn”. 

“Ik ben nog steeds onder de indruk van deze leuke activiteit, we hebben van de IVN 

gids veel informatie gekregen en ik heb veel nieuwe Nederlandse woorden geleerd. 

De verhalen rondom het Smokkelpad vond ik heel spannend. Ik vind dit een heel 

leuk idee: samen een boek lezen en hierover praten en delen met leden van de 

leesclubs aan beide zijde van de grens.”  

 

 

 

 

 

 

Passende afsluiting 

van de wandeling 

met Kaffee und 

kuchen.  
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Boom spellen

Bos Orkest. Verzamel natuurlijke materialen die geluid kunnen maken: 

stokjes/takjes, hoedje van eikel, breed gras, holle stengel, droog blad, steentjes. 

Maak muziek en ritme. Zing er een liedje bij. 

 
Makkelijke Meetkunde. 
Hoe lang is de stam. 
Er ligt een stam op de grond. Ga achter elkaar langs of op de stam liggen. Hoeveel 
kinderen is de stam lang? Hoeveel voeten (hak tegen teen) is de stam lang 

Of: in hoeveel stappen loop je over de stam.  
Of: Duim en wijsvinger (is ongeveer 5 cm, kun je eerst meten). Hoe vaak 
gaan duim/wijsvinger over de stam. 
 

Hoeveel handen is de boom dik. 
Hoeveel handen moet je naast elkaar zetten om rond de stam te komen. 
 
Hoe hoog is de boom. 
Loop vanaf de stam in rechte lijn achteruit, net zolang totdat je het topje van? 
Tel daar dan je eigen lengte bij op. Zo hoog is de boom.  
 
De boom leeft op grote voet. 
zoek een vrijstaande boom met brede kruin. Ga naar de stam. 
Kijk omhoog en zet grote passen (1 meter!!), terwijl je van de boom wegloopt. 
Tel je passen (meters dus), totdat je bij de grens van de boomkroon bent (daar waar 
de takken boven je hoofd ophouden).  
Hoeveel stappen waren het? Bijvoorbeeld 12, loop dan nog eens 12 - 1 meter - 
stappen door. Nu ben je aan de wortelgrens. Als anderen vanaf een andere kant van 
de boom vertrekken, dan zie je hoe enorm groot de voet is. 
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Rupsenrace 
Neem mee: rupsen (nibb-it), bakjes, Chinese eetstokjes, stopwatch. 

 
Een tweetal is mezenouder. Je krijgt een vol bakje met rupsen, een set eetstokjes. 
Op 15 meter van elk ouderpaar,  wordt een leeg bakje gezet (het nest). De ouders 
brengen één voor één, 1 “rups” tussen de eetstokjes naar het “nest”. Een rups 
verliezen? Nieuwe halen. De volgende ouder kan pas gaan als de stokjes terug zijn 
gebracht.  
Na 10 minuten (stopwatch); Welk ouderpaar heeft de meeste rupsen gevoerd. 
Nu smullen maar. 
 
Bij bijvoorbeeld 24 kinderen. 
Maak 2 groepen van 10 mezenkinderen met 1 leeg bakje en 2 ouderstellen met vol 
bakje en 1 set eetstokjes. 
Elke ouder loopt 1x op en neer met een rups (valt de rups: nieuwe halen) de andere 
ouder loopt pas als hij de stokjes krijgt. Stokjes neerleggen. Ouders rennen naar 
Nest, 2 andere kinderen rennen als ouder terug. 
De groep waar als eerste alle kinderen een keer ouder is geweest, heeft gewonnen.  
Ook nu, smullen maar. 
 
 
VerzamelStok 
Zoek een mooie stevige tak. Maak alle mooie dingen die je in het bos vindt aan de 
stok vast. Neem hem mee naar huis . Dan wordt het een vertelstok, die thuis vertelt 
wat je allemaal vond. Je mag de stok in de natuur of je tuin achterlaten. Haal je dan 
wel even het elastiek of het kunststof touw eraf? 
 
 
Het WoudWeb 
Wist je dat bomen kunnen praten? In de grond zit een netwerk schimmeldraden. Dit 
WoudWeb geeft net als internet berichten door. 
 
Ga naast elkaar op een rij staan. Geef elkaar de hand. De eerste persoon staat vlak 
bij een boom. De rij gaat richting een andere boom. Halverwege komt er een 
splitsing naar een andere boom. Degene die bij de splitsing staat, legt zijn hand 
onderop tegen de handen die elkaar vasthouden. 
 
Even oefenen met het doorgeven van een bericht. Als je in je hand geknepen wordt, 
dan geef je dit met je andere hand door . 
Sta je bij de splitsing, let dan echt goed op. Geef het seintje door met je andere 
hand. Het bericht komt nu bij de volgende boom. 
 
Maak het moeilijker. Geef 3 korte kneepjes door . De boom “weet” nu dat andere 
bomen dorst hebben en hij extra water moet opslaan. Of 1 lange en 1 kort kneepje. 
“Er komt een rups aan, maak gif aan in je bladeren”.  
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Ga-je-weg geur. 
Bomen gebruiken ook geuren om elkaar te waarschuwen. “let op er komen rupsen, 
maak gif aan in je bladeren”. 
 
Ga als bomen op een rij staan, een paar meter uit elkaar. Je krijgt een wierookstokje. 
Let op de wind! Wierook gaat niet tegen de wind in! De eerste steekt het 
wierookstokje aan. Als de volgende de geur ruikt, gaat daar het stokje aan. Net 
zolang tot alle bomen de geur hebben geroken.  
 
Wist je dat de ga-je-weg geur wel 100 meter verderop bomen kunnen waarschuwen. 
Neem de gedoofde wierookstokjes mee. 
 
 
Boomversterker   
Zoek een oude dode boom die op de grond ligt. Twee kinderen gaan bij de kruin 
zitten en twee bij de voet. Leg je oor tegen de stam. 
Het kind aan de voet krabt met zijn nagels tegen de stam. Hoor je dat? Wissel om. 
Wissel ook van plek. 
Dieren kennen deze truc ook. Bijvoorbeeld een duif die nestelt in een dode boom. Hij 
hoort de eekhoorn op de stam aankomen. Zo kan hij die verjagen om de eieren te 
beschermen. 
 
 
 
Startpagina vrijwilligers - Ons IVN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Annet Weijkamp  
 
 
  

https://ons.ivn.nl/startpagina-vrijwilligers
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Natuur Nieuws Links 
 

Nieuws                                                 Link 

QR-codes voor hout  
 
 
Duurzaam boombeheer  
 
 
Winteractieve vlinder  

Nature Today | Nu ook QR-codes in het bos 

 

Plaagbestrijding | Storix 

 

De Vlinderstichting | Vlinder: kleine wintervlinder / 
Operophtera brumata 

 

 

Wist je dat! 
Je in de winter een bijzonder natuurverschijnsel kunt zien! 
Namelijk de ‘baard van koning winter’, ook wel bekend als ijshaar.  
 
https://www.ivn.nl/afdeling/ubach-over-worms/nieuws/ijshaar-een-natuurfenomeen 
 

Hartje Winter  
 

 

 
Activiteit: met kinderen vogelvoeders maken voor de winter.  

hw_activiteitenkaarten_2022_vogels_in_de_winter (1).pdf 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=28567
https://storix.nl/plaagbestrijding/
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/kleine-wintervlinder
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/kleine-wintervlinder
https://www.ivn.nl/afdeling/ubach-over-worms/nieuws/ijshaar-een-natuurfenomeen
file:///C:/Users/31615/Downloads/hw_activiteitenkaarten_2022_vogels_in_de_winter%20(1).pdf

