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.

Jaarprogramma
2019

IVN De Steilrand doet dat in 2019 al 45 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, of
deelnemen aan een van de cursussen. Actief deelnemen kan
NATUURLIJK ook, door lid te worden en deel te nemen aan een van de
enthousiaste 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 kunt u mailen naar

ivndesteilrand@gmail.com
U kunt ook kijken op onze website www.ivn.nl/afdeling/de-steilrand
Bellen met het secretariaat kan natuurlijk ook, tel.: 077-4744919.

Foto’s: Wiel Aelen, Angelique Aelen, Henk van Dijk en Martin van Bommel.

Chateau de Holtmühle in Tegelen

JAARPROGRAMMA 2019

45 jaar IVN De Steilrand
Zaterdag, 13 april
“Schone Maas, plastic de baas!” Start om
9.30 uur, parkeerplaats bij veerpont
Reuver/Kessel, Kesselseweg, Reuver.

Zondag 1 september
Aanvullende excursie, gallen zoeken in bos
en veld met Rini Kerstens op landgoed
Heidenheim. Start 10.00 uur vanaf het begin
Heidenheimseweg/Rijksweg in Beesel.

Zaterdag 9 november
Opruimactie Maalbeek. Start bij Maria Hoef,
Broekstraat 43, 5951BX Belfeld 10.00 uur.

Zaterdag 20 april
Opruimactie Maalbeek. Start bij Maria Hoef,
Broekstraat 43, 5951BX Belfeld 10.00 uur.

Vliegend hert
Woensdag 16 januari
Lezing over de enorme achteruitgang van
insecten en daaraan gerelateerd beheer in
bossen en heide. Jap Smits, boswachter bij
Staatsbosbeheer vertelt over deze materie.

Zondag 26 mei
Voorjaarswandeling over de Donderberg en
Swalmmonding o.l.v. Maan Litjens. Start
9.30 uur bij de picknickplaats in Wieler,
hoek Eind/Visschersweg richting Asselt.
Satijnknoopjesgal en Eikenstuitergal

De meanderende Swalm vlakbij de monding
Zondag 16 juni
Excursie over eetbare wilde planten door
Truus Fleuren in het Maasveld van Reuver.
Start 10 uur parkeerplaats van zwembad De
Bercken, Bösdaellaan 2, 5953BW Reuver.
Zondag 23 juni
Boottocht ter ere van het 45 jarig jubileum.
Alleen voor leden. Kijk voor meer info op
de website.
Zondag 14 juli
Insectenexcursie o.l.v. Jan Slaats in het
brongebied van de Aalsbeek in Belfeld.
Start 13.30 uur, parkeerplaats aan het einde
van de weg, Aan de Loerdijk, Belfeld.

IVN in historisch perspectief
Zondag 7 april
Excursie door het Jaomerdal in Venlo door
landschapsgidsen o.l.v. Dré Crommentuijn.
Vertrek 10.00 uur vanaf parkeerplaats aan
het einde van de Jagersstraat, Tegelen.

Vrijdag 15 november
Lezing over de natuur van Hongarije, een
land met veel gezichten. Van de poesta’s in
het oosten via Hortobágy naar Balatonmeer,
Bükkgebergte en stroomgebied van de
Tisza en het Tiszameer. Angelique en Wiel
Aelen nemen u mee op reis naar dit voor
velen nog onbekende “nabije oosten”.

Zondag 15 september
Dagwandeling langs en over onze mooie
steilrand van Reuver naar Swalmen en
terug. Rustpauze bij café “Aan de Grens” in
Swalmen Vertrek 10.00 uur parkeerplaats
tegenover de Witte Stein, Keulseweg 193,
5953 HJ in Reuver. Gids Maan Litjens.

Zondag 24 februari
Vogelexcursie in de Rijkelse Bemden, het
rijkste broedgebied in Beesel. Maan Litjens
van onze vogelwerkgroep is vogelaar en
gids. Start 9.00 uur bij molen De Grauwe
Beer, Kerkeveldweg 1, 5954 BD in Beesel.
Woensdag 20 maart
Ledenvergadering om 19.30 uur. Om 20.15
uur start een tweeluik door Henk van Dijk.
Een nostalgische terugblik op 45 jaar IVN
en de bever in beeld. Deze avond is voor
iedereen toegankelijk.

Zaterdag 26 oktober
Nacht van de Nacht door de Walsberg. Start
om 20.00 uur op de parkeerplaats aan de
Beeselseweg/Hoovergelei. Meer info op
onze website en www.nachtvandenacht.nl.

Woensdag 28 augustus
Korte gratis combicursus, deelname
mogelijk voor iedereen. Eerst een
inleidende lezing over de soortenrijkdom
van gallen, kraamkamers van insecten op
bladeren en takken door insectenspecialist
en biologieleraar Rini Kerstens.

Zondag 29 september
Paddenstoelenexcursie o.l.v. Gerard Dings
in het bosgebied Maalbeek. Door de rijke
variatie van het gebied treffen we er ook
veel soorten aan. Start 10.00 uur op de
parkeerplaats van park De Maasduinen,
Maalbekerweg 25, 5951NS Belfeld.
Zondag 13 oktober
Traditionele herfstwandeling o.l.v. eigen
gidsen met Heemkundevereniging Maas-en
Swalmdal. We brengen een bezoek aan het
voormalige militair depot in Brüggen. Start
om 10.00 uur parkeerplaats t.o. de Witte
Stein, Keulseweg 193, 5953HJ Reuver.

Grote Trap ”Túzok”
Vrijdag 20 december
Nostalgische ledencontactavond in het
teken van het 45 jarig bestaan. Wij willen de
leden oproepen om foto’s of filmpjes uit de
“oude doos” te laten zien.
VOETNOOT; Al onze lezingen beginnen
om 20.00 uur en zijn in het Huis van de
wijk, zaal de Glazenap, Spechtstraat 58,
5932VK in Tegelen, tegenover de PLUS.
Kijk voor het actuele nieuws altijd even
op onze website.

www.ivn.nl/afdeling/de-steilrand

Voormalig munitiedepot

