
 

 

 

 

IVN staat voor natuureducatie en duurzaamheid. Ons doel is om 

mensen meer kennis bij te brengen en hen bewust te maken van de 

eigen leefomgeving door er naar te leren kijken met andere ogen. Zo     

willen we de betrokkenheid bij een duurzame samenleving voor 

mens en natuur vergroten. Als we de aarde als leefgebied voor de 

mens veilig willen stellen moeten we onze leefwijze aanpassen en 

ernaar handelen. 

IVN “De Steilrand” doet dat in 2023 al meer dan 48 jaar door het 

geven van excursies en natuurwandelingen die voor iedereen gratis 

toegankelijk zijn. Ook kunt u naar een van de lezingen komen luisteren 

en kijken. Actief deelnemen kan NATUURLIJK ook, door lid te worden 

en deel te nemen aan een van de werkgroepen of zitting te nemen in 

het bestuur.                                                                        

Voor welke optie U ook kiest, met het             

IVN bent u altijd In Voor Natuur! 

Er zijn jaarlijks ook enkele 

interessante activiteiten alléén voor 

leden! Ook lid worden? Het loont de 

moeite! Voor meer informatie  over 

onze activiteiten en lidmaatschap kijk 

op www.ivn.nl/steilrand of mail aan 

ivndesteilrand@gmail.com 

                                                  Secretariaat 077-4744919 

 

Jaarprogramma 2023 

IVN de Steilrand 

http://www.ivn.nl/steilrand


Zondag 15 januari             
Watervogels kijken bij de Asseltse 
plassen. Hier staan leden van de 
vogelwerkgroep klaar met telescopen 
om de vogels goed te bekijken. Kade, 
Eindweg, in Asselt. 10.00 uur  

Donderdag 9 februari 

Astronomie als hobby, Boeiende 
Powerpoint door dhr. Ben Dambacher, 
20.00 uur Café zaal De Glazenap. 

Donderdag 9 maart.      
Jaarvergadering leden om 19.30 uur 
met aansluitend een openbare lezing 
over IJsland door Peter Eenshuistra. 
20.00 uur Café zaal De Glazenap.  

Zaterdag 25 maart             
Opruimactie Schone Maas. 9.30 uur 
Start bij de Parkeerplaats bij de 
veerpont Reuver-Kessel  

Zondag 2 april  Excursie “Vogels in 
het voorjaar” in het Elmpterbruch. 
Start P Kamerickshof Fischverkauf, 
Swalmenerstrasse 2 41379 Brüggen 
(D)  net achter de grensovergang 
Swalmen 8.30 uur. 

Zondag 23 april              
Vogelexcursie o.l.v. Maan Litjens door 
de Grote Peel in Ospeldijk.              
8.00 uur Bezoekerscentrum  SBB 
Ospeldijk. We kunnen om 7.15 uur 
Carpoolen vanaf NS station Reuver. 

Zondag 7 mei                      
Vogelexcursie o.l.v. Maan Litjens naar 
natuurgebied Koningsteen in Thorn 
8.30 uur. Parkeerplaats aan de 
Grote Hegge in Thorn.                     

Carpoolen 7.45 uur Station Reuver. 

Maandag 29 mei 2e Pinksterdag 
Fietstocht langs monumentale bomen 
in de gemeente Beesel. o.l.v. Maan 
Litjens. Aanmelden. Parkeerplaats 
algemene begraafplaats Oude 
molenweg Reuver, 10.00 uur 

Zaterdag 3 juni     

Insectenexcursie in de Stalberg met 
gids Henny Martens.  Parkeerplaats 
P1 Jachthut Op den Hamert, 
Twistedenerweg 2, 5856CK 
Wellerlooi. 10.00 uur.        
Carpoolen 9.15 uur Station Reuver. 

Zaterdag 24 juni                               

Op zoek naar de nachtzwaluw. O.l.v. 
Maan Litjens gaan we op het depot op 
zoek naar deze mysterieuze vogel. 
Parkeerplaats t/o Café de grens 
Bosstraat 28, Swalmen 21.00 uur 

Zondag 9 juli Excursie o.l.v. Frank 
Heinen met als thema “reptielen op de 
Meinweg”. Startpunt Rijstal Venhof. 
Venhof 2 Herkenbosch 10.00 uur 

 

Zondag 27 augustus 
Landschapsexcursie o.l.v. Angelique 
Aelen. We wandelen door de natuur 
op het ecoduct over de A74 in 
Tegelen. Uehlingsheide 1A,Tegelen 
10.00 uur 

Zondag 17 september   
Dagwandeling. O.l.v. Maan Litjens 
gaan we in 2 etappes van 5 km op 
pad langs Maas en Swalm en door het 
Beesels Broek. Picknickplek hoek 
Vissersweg, Wieler 6071 PD 
Swalmen. 9.30 uur 

Zondag 24 september 
Paddenstoelenexcursie op de 
Meinweg, o.l.v. Hermien Hendrikx.                    
Hotel  St. Ludwig, Station 22,    
6063NP Vlodrop. 10.00 uur 
Carpoolen 9.15 uur Station Reuver. 

Zaterdag 28 oktober                     
Nacht van de nacht in Rijkel, Beesel 

Donderdag 9 november             
Lezing: We maken een keuze uit het 
veelzijdige aanbod van dhr. Ad 
Havermans. Laat U verrassen door 
deze bevlogen docent van IVN Weert. 
20.00 uur Café zaal De Glazenap.  

 

Donderdag 14 december 
Ledencontactavond. Gezellig 
samenzijn en de meegebrachte foto’s, 
filmpjes en meer van het afgelopen 
jaar bekijken. Aanvang 20.00 uur 
Café zaal De Glazenap. 

Voetnoot: Onze lezingen beginnen om 20.00 
uur en worden gehouden in café zaal de 
Glazenap Spechtstraat 58, 5932VK Tegelen. 
Toegang is altijd gratis. Kijk op onze website, 
en  i.v.m. eventuele wijzigingen en aanmelden 
om te carpoolen. WWW.IVN.NL/STEILRAND 

http://www.ivn.nl/STEILRAND

