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Henny is gespot op de Heide snelweg in gesprek met Henk Heijligers. In voorbereiding op 
de presentatie van 28 oktober in ’t Ven. Interesse?  Kom ook op de koffie en luister mee.  

 
 

De entree is gratis  
Iedereen is van harte welkom. 

 
Locatie: café / feestzaal ‘t Ven, 

Straelseweg 359, Venlo. 
 

De zaal is open om 19.00 uur  
we beginnen om 19.30 uur. 

 
 
 

 
 
 
Kijk ook eens op www.uittipslimburg.nl 
voor nog meer buiten activiteiten.  
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Lezing “Nieuwelingen en Terugkomers in de natuur” 

 
Op vrijdag 28 oktober a.s. organiseert IVN Maasduinen een lezing 

over ‘Nieuwelingen en Terugkomers in de natuur’. 
Tijdens deze presentatie gaat onze aandacht naar nieuwe planten-  
en diersoorten in onze omgeving. Denk hierbij aan het effect van de 
klimaatverandering, maar ook aan de mens die exotische soorten  

gewild of ongewild heeft verspreid. 
 

Ook eens verdwenen en weer teruggekeerde soorten zullen nader  
worden toegelicht. De lezing wordt gepresenteerd door  
Henk Heiligers van Stichting het Limburg Landschap. 

Henk zal worden bijgestaan door enkele IVN-leden 
met hun eigen speciale bijdrage aan deze presentatie. 

 
De entree is gratis en ook niet-leden zijn van harte welkom. 

Locatie: café / feestzaal ‘t Ven, Straelseweg 359, Venlo. 
De zaal is open om 19.00 uur en we beginnen om 19.30 uur. 
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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  Henny Martens          Tel. 06–30612548 

Bestuurslid vacant  

 

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: 06-22196724  

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

• Scharrelkids ‘Smokkelpad’: Ton Wetjens                                 tonwetjens70@gmail.com  

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

 

• Amfibieën & reptielen: Ton Wetjens                                                            Tel: 06-21382434 

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

• Vleermuizen: Albert Raaijmakers                                     Tel: 06-37489718 

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

• Zoogdieren: Ron Keijers          ronkeijers@hotmail.com  

 

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

Beheerder IVN Website: Wiel Jacobs                                    ivn.maasduinen@live.nl  
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mailto:henny.martens@hotmail.nl
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mailto:ivn.maasduinen@live.nl
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Programma in oktober 
 
Zondag 16 oktober; fietstocht door de Maasduinen  

• IVN leden kunnen zich aanmelden via  Ton Wetjens 

tonwetjens70@gmail.com of Marga Geelen geele426@gmail.com 

 
Zaterdag 29 oktober; vogelexcursie naar zeeland 

• Aanmelden bij Theo Lommen                                                Tel: 06-51786669 

 

Zondag 30 oktober; paddenstoelentocht vanuit Wijngaard ;t Hanik 
• Aanmelden bij Henny Martens   henny.martens@hotmail.nl 

 
 

Diverse beheerswerkzaamheden in de Maasduinen  
• Arboretum ‘Volg de Das’: Sraar Geelen                              Tel: 06-22196724 

• Scharrelkids ‘Smokkelpad’: Ton Wetjens         tonwetjens70@gmail.com 

 

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

Speciale oproep voor leden met interesse voor natuur in de stad; er lopen 
diverse leuke projecten, maar Sjeng kan nog wel enkele (vaste) krachten 
gebruiken. Heb je belangstelling voor het nestkastproject of de vlindertuin? 
Neem contact op en sluit je aan.  
 

 

 

 

mailto:tonwetjens70@gmail.com
mailto:geele426@gmail.com
mailto:henny.martens@hotmail.nl
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Werkgroep Beheer  

Zaterdag 8 en 22 oktober: uitdunwerk 
locatie: Zwarte Water gebied e/o nieuw project  

 
We werken van 9:00 – 12:00 uur. 
 
Als je mee wil doen, dan graag aanmelden via 
e mail: henk.wennekers@outlook.com 
We kunnen nog wel enkele (vaste) krachten 
gebruiken. 
  

 

 

5 november: NATUURWERKDAG.  

 

Locatie: Straelens Broek 
Het Straelens Broek is een wetland dat deel 
uitmaakt van het Landgoed Arcen. Het is een 
moerasachtig gebied wat door het Limburgs 
Landschap in oude glorie is hersteld. Er zijn 
graslanden afgegraven en het Straelens 
Schuitwater is hersteld, een groot ondiep water dat veel watervogels 
aantrekt. Er is een uitkijkplatform met mooi uitzicht over het moeras en 
rondom het gebied kun je ook een mooie wandeling door open gebied en 
bossen maken. 
  

Werkzaamheden: Boomopslag deels verwijderen op de heide. Zagen 
en afknippen van dennen, eventueel uitsteken van berkjes. Hout op 
hopen leggen. 
 
Aanmelden via: www.natuurwerkdag.nl , zoek een klus in Velden  

 
 
Natuur Nieuws Links 
Beleef de herfst | IVN 
https://www.nachtvandenacht.nl/  

mailto:henk.wennekers@outlook.com
http://www.natuurwerkdag.nl/
https://www.ivn.nl/beleef-de-herfst
https://www.nachtvandenacht.nl/
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Vlindertuin appartementencomplex Sliënenberg. 
Deze mooie bloementuin is nog steeds een visitekaartje voor Venlo en IVN Maasduinen.  
 
Het grote compliment gaat uit naar ons lid Mart 
Kessels, die heel wat uurtjes in de week met het 
onderhoud bezig is. De tuin ligt er het hele jaar prima 
bij. In 2020 aangelegd samen met de leden van de IVN-
werkgroep ‘Natuur in de stad’. Af en toe helpen wat 
vrijwilligers Mart mee. De tuin wordt jaarlijks nog 
mooier. Steeds vroeger in het jaar staan de eerste 
bloemen al in bloei. Pas als het gaat vriezen is de 
laatste bloei voorbij. De diverse grassen in de borders 
vormen dan met de uitgebloeide bloemen een mooi winterlandschap. 
 
Mart, proficiat en een dikke duim namens bestuur en leden van IVN Maasduinen voor dit 
mooie werk en de vele uren die je werkt in de tuin als lid van IVN Maasduinen en bewoner 
van appartementencomplex Sliënenberg.  
 
 
Tekst: Ton Wetjens  
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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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Bestuur  
 
Op vrijdag 23 september heeft de algemene ledenvergadering van IVN Maasduinen plaats 
gevonden. Alle leden hebben het verslag via email ontvangen.  
 
Leden die langer dan een jaar lid zijn hebben in mei een email van onze penningmeester 
ontvangen met het verzoek om de contributie te betalen. De contributie bedraagt €22,- 
voor volwassenen en €2,50 voor jeugdleden (onder de 18 jaar).  
Zie ook Aanmeld formulier IVN Maasduinen | IVN 
 
De leden die tussen januari en juli 2022 lid zijn geworden kunnen €22,- overmaken op 
bankrekening NL94 RABO 01535 13861 o.v.v. een jaar contributie 2022. 
De leden die na juli 2022 lid zijn geworden kunnen €11,- overmaken op bankrekening NL94 
RABO 01535 13861 o.v.v. half jaar contributie 2022.  
 
Hiermee hopen we als bestuur dat het een en ander duidelijk is geworden. Alle leden zijn 
welkom op onze bijeenkomsten en activiteiten. Deze staan maandelijks vermeld in de 
nieuwsbrief en zijn gratis toegankelijk. Het is wel fijn als je je aanmeldt.  
Er staat altijd een telefoonnummer of email adres vermeld bij de activiteit voor vragen en 
informatie.  Je kunt ook persoonlijk contact opnemen met de betreffende coördinator.  
 
 

Ivn.maasduinen@live.nl  

 

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

