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#2uurnatuur Challenge

IVN laat jong en oud beleven hoe leuk,
gezond én belangrijk natuur is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen,
projecten en campagnes. Zelf leren en doen staan altijd centraal.
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Nieuwe Leden
Mart Kessels
mkbaarlo@gmail.com
Wiel Teeuwen
wiel.teeuwen@gmail.com
Vereniging van Eigenaars – Maaskade in Venlo

- p.a. vve.maaskade@gmail.com

Uitnodiging
Lezing ‘Biodiversiteit’
Café / Feestzaal ’t Ven
Straelseweg 359 Venlo
aanvang 19.30 uur
presentatie: Louis Reutelingsperger
Biodiversiteit, tegenwoordig een algemeen begrip dat we veel
tegenkomen in de media. Vaak is de vermelding gekoppeld aan de
sterke achteruitgang van het aantal soorten.

Wat is biodiversiteit en waarom vinden we het zo belangrijk?
Tijdens deze IVN- lezing worden enkele aspecten van biodiversiteit
toegelicht.

Informatie aan te vragen via ivn.maasduinen@live.nl
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Werkgroepen
IVN Bestuur Maasduinen
Voorzitter

Ton Wetjens

Tel: 077 – 472.2870

Penningmeester

Hans Billekens

Tel. 06 – 1413.2768

Bestuurslid

Ritsaart Blaisse

Tel: 077 – 374.5100

Secretariaat

Annet Weijkamp

Tel: 077 – 473.1244

Bestuurslid

Henny Martens

Tel. 06 – 3061.2548

IVN Werkgroepen Maasduinen
Tel: 077 – 374.5100

Coördinator: Ritsaart Blaisse

Programma commissie: Ritsaart Blaisse en Henny Martens

Werkgroep Jeugd & basisschool: Jose Wennekers
Werkgroep Natuur Beheer: Henk Wennekers

ivn-maasduinen-jeugd@live.nl
henk.wennekers@outlook.com

Werkgroep Natuurpad ‘Volg de Das’: Sraar Geelen
Werkgroep Natuur in de stad ‘Venlo’: Sjeng Vissers
Werkgroep Natuur en gezondheid: Annet Weijkamp
Werkgroep Scharrelkids ‘Smokkelpad’: Ton Wetjens

Tel: 077 – 472.9288
sjma@home.nl
annet.weykamp@telfort.nl
awett@hetnet.nl

Werkgroep Amfibieën & reptielen: Ton Wetjens

Tel: 077 – 472.2870

Werkgroep Vlinders: Jan Heuvelmans

Tel: 077 – 472.0040

Werkgroep Vleermuizen: Albert Raaijmakers

Tel: 06 – 3748.9718

Vogel werkgroep: Theo Lommen

Tel: 06 – 5178.6669

In Veilige Handen: Jose Wennekers en Peer Maas
Redactie: Annet Weijkamp en Jeu Smeets

Tel: 077 – 352.0206

Website Wiel Jacobs en Henny Martens

Contact: ivn.maasduinen@live.nl
https://www.facebook.com/Maasduinen2017/
http://smokkelpad.nl/
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Programma
Werkgroep Beheer
Activiteiten op;
Zaterdag 5 en 19 oktober
Zaterdag 2 en 16 november
Wil je meedoen en/of op de hoogte gehouden worden van de beheeractiviteiten
neem dan
Contact op via henk.wennekers@outlook.com

Werkgroep Vogels

Excursie – Kraanvogels in Diepholz
Zaterdag 2 november
Het doel is om de vele Kraanvogels te gaan zien, die op dat
tijdstip van het jaar aanwezig zijn. De vogels broeden in
Duitsland, Polen. Maar het merendeel gaat broeden in
Scandinavië. Na het broeden verzamelen de vogels zich. De
meest noordelijke verzamelplaats in Europa is bij Vaassa in
Midden-Finland.
Met het afnemen van de daglengte gaan de vogels beginnen
aan hun trek. In Zuid-Zweden is er een verzamelplaats. Bij het Noord-Duitse eiland Rügen ook. En
daarna gaat het voor veel vogels richting Diepholz.
Ons bezoek valt samen met het tijdstip dat de meeste vogels zich op deze plek verzameld hebben. Er
zijn dan tussen de 40.000 en 50.000 vogels aanwezig! Het gebied is een combinatie van veengebieden
en akkerbouwpercelen. De veengebieden worden vooral als slaapplaats gebruikt, de akkers (vooral
recentelijk geoogste maispercelen) worden gebruik om te foerageren.
Het gebied wordt gebruikt door de Kraanvogels om op te vetten voor hun reis naar Zuid-Europa (veelal
Spanje) en Noord-Afrika. De juveniele Kraanvogels vliegen in het eerste jaar samen met hun ouders
naar de winterverblijven. Het is aangetoond dat Kraanvogels zich oriënteren op o.a het landschap. De
jonge vogels krijgen “onderwijs” van hun ouders over hoe er gevlogen moet worden en waar de
gebieden zijn welke geschikt zijn om weer aan te sterken tijdens de trek.
Tegen de schemering trekken ze massaal naar hun slaapplaats in het veen. Ze kunnen daar veilig voor
roofdieren overnachten, staande in het water.

Aanmelden via Theo Lommen, Tel: 06 – 5178.6669
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Ooievaarstrek boven Blerick

Donderdagmiddag 5 september maakte Mart Vissers uit ’t Ven deze foto’s van de
ooievaarstrek boven Blerick. Het waren ruim 50 stuks die koers zetten richting
het zuiden. Het is toch steeds weer een mooi gezicht om zo’n vlucht van die mooie
grote vogels voorbij te zien komen.
Onlangs maakte Stork (Stichting Ooievaars Research
en Knowhow ) bekend dat er, nadat de ooievaar in de
zeventiger jaren zo goed als verdwenen was uit
Nederland, dankzij goede bescherming en het
aanbieden van goede broedplaatsen er nu weer ruim
duizend broedparen zijn in ons land en ook van de
befaamde “rode lijst” van in gevaar zijnde soorten is afgehaald. Ook is vastgesteld
dat binnen het huidige klimaat in ons land niet meer alle ooievaars naar zuidelijke
landen gaan overwinteren.
Op 1 september zijn we met de Venlose Vogelvereniging naar Avifauna geweest
en tijdens de busreis hebben we kunnen zien hoeveel ooievaars zich hadden
verzameld in de weilanden van de waterrijke gebieden die wij passeerden.
Vaak interessant gezicht.
Foto: Mart Vissers. Tekst: Jeu Smeets
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Cursus Vogelherkenning
Als Vogelwerkgroep ’t Hokske zijn we al druk
bezig met de voorbereiding op de herfst en winter
met
natuurlijk
onze
succesvolle
cursus
vogelherkenning.
We hebben begrepen dat diverse IVN-afdelingen
geen uitgebreide vogelcursus (meer) op het
programma hebben staan en daarom aandacht
voor onze najaarscursus.

In de 3 avondzittingen behandelen we achtereenvolgens:
Wintergasten
De vogelsoorten die de winter in onze streken doorbrengen of die in de winterperiode
makkelijker te vinden zijn.
Uilen en roofvogels
We behandelen op een avond de meest voorkomende uilen en roofvogels.
Watervogels
Onder andere 3 soorten zwanen, ganzen, eenden en zaagbekken komen aan de orde.
De theorie-lessen worden gevolgd door 3 excursies in natuurgebieden.
De cursusleiders zijn ervaren vogelaars en in het veld zullen ook leden van de vogelwerkgroep
de cursisten mede begeleiden.
Theorie:
Maandagavonden 11 en 18 november 2019 en 13 januari 2020
Horecacentrum de Sevewaeg Sevenum. Aanvang 20.00 uur ( tot ca. 22.00 uur)
Koffie en thee gratis op de theorie-avonden
Praktijk:
Zondagen 24 november 2019 en 26 januari en 2 februari 2020.
De excursies starten rond 8.00 uur en duren tot ca. 11.00 uur.
We bezoeken de natuurgebieden Mariapeel, Hamert en omgeving Witt See (Nettetal
Duitsland)
Elke cursist ontvangt een ca. 100 pagina’s omvattend cursusboek boordevol informatie en
foto’s. Cursuskosten € 32,50
Mocht er binnen jullie afdeling interesse bestaan dan horen we dit gaarne van u.
Informatie/ inschrijving via info@vogelwerkgroephokske.nl
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16 nieuwe landschapsgidsen Maasdal
8 juni was het zo ver. Zestien cursisten ontvingen hun IVN Landschapsgids Maasdal diploma.
De jongste onder hen 23 jaar oud. De oudste nog net geen 80. Met zeer diverse achtergronden.
Wat hen bond was een oprechte belangstelling voor het landschap en de wil om deze te leren
duiden.
Cursisten kwamen uit de IVN afdelingen Geysteren-Venray (1), Maas en Niers (1), Maasdorpen
(3), Helden (1), Maasvallei (1) en De Maasduinen (2). Het merendeel van de cursisten was bij
aanvang van de cursus geen IVN lid. Voor hun was het vaak een eerste kennismaking met het
IVN. De reacties van de cursisten na afloop van de cursus waren lovend: erg interessant,
afwisselend, bood meer dan verwacht, zeer de moeite waard.
De cursus begon in oktober 2018 en telde acht cursuszaterdagen, vier cursusavonden en een
zaterdagmorgen. Een breed scala aan onderwerpen in relatie tot het landschap passeerde de
revue, gepresenteerd door docenten die wisten te boeien. De buitenexcursies varieerden van
museumbezoek, veldopdrachten, fietsexcursies en ommetjes, vanaf Mook tot en met Lottum,
op zowel de linker als de rechter oever van Mooder Maas.
Onderweg was het soms wat (te)
koud of (te) nat. Maar ja, ook dat
is gidsenpraktijk.
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Om in aanmerking te komen voor het diploma was het belangrijk om, bij voorkeur samen met
een medecursist, een landschapsommetje samen te stellen en te beschrijven. Deze werden
beoordeeld op variatie in onderwerpen, in gehanteerde didactiek, en werkvormen.
Negen ommetjes leverde het op. Ommetjes die de cursisten, op eigen initiatief, nu allereerst
voor elkaar gaan gidsen.
Als cursusbegeleidingsteam zitten we nog middenin de afrondingsfase die tegelijk gezien kan
worden als een eerste voorzichtige voorbereiding voor al weer een vierde
landschapsgidsencursus Maasdal over twee/drie jaar. Op de planning onder andere een bijpraat
met de Maasdal afdelingen en het docententeam opdat een mooie cursus, zeer gewaardeerd
door de cursisten, in de reeks elkaar opvolgende IVN cursussen, ook in de toekomst zijn
terechte plek behoudt.
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Met IVN Maasduinen aan de wandel

.

Zondag 15 september verzamelden vierentwintig IVN leden bij Ritsaart en Marielle
Blaisse voor een koffietafel in de achtertuin. Ritsaart is Gastheer en Marielle Gastvrouw
van het Landschap.

Henny Martens heeft een wandeling voor ons voorbereid en we gaan vrolijk op stap, want het
weer is schitterend en ’t beloofd een interessante IVN wandeling te worden.
Dat begint bij ’t Exterveld.
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En overgaat naar de Ravenvennen.
Theo houdt de groep goed bij elkaar met een
omtrekkende beweging. De vennen zijn
nauwelijks te herkennen door de droogte.

Schapen krijgen drinkwater.

Na deze hindernis gaan we weer op weg. We vinden eetbare paddenstoelen, bruine kikkers,
sprinkhanen en vlinders. Dan nog even rennen op de Witte Berg en genieten van het uitzicht.
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Dan is het tijd voor pannenkoeken.
Met een fris biertje. Er wordt nog even
gezellig nagepraat.
foto’s; Annet Weijkamp

zie ‘natuurexcursieslimburg.nl’
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Doe mee!

IVN #2uurnatuur Challenge

Uit onderzoek blijkt dat natuur gezond is en dat mensen die twee uur per week in de natuur
doorbrengen, hun leven een hoger cijfer geven. Juist met de donkere herfstmaanden in
aantocht is het belangrijk naar buiten te blijven gaan. Ervaar deze herfst zelf wat natuur met
jou doet en doe in oktober mee met de IVN #2uurnatuur Challenge!

Waarom #2uurnatuur?
Natuur geeft je een boost om je fitter en vrolijker te voelen. Onderzoek bewijst dat het goed is
voor je creativiteit, ontspanning, fysieke fitheid, concentratie en stemming. Helaas lukt het
veel Nederlanders niet om genoeg tijd in de natuur door te brengen. Maar als het écht zo
makkelijk is, waarom doen we het dan niet? Wij geven je graag een virtuele schop onder je
kont om jouw twee uur natuur per week te halen. Met de IVN #2uurnatuur Challenge dagen
wij je in de maand oktober uit met verrassende opdrachten.

Hoe werkt de Challenge?
Meld je gratis aan. Twee keer per week om 14:00 uur ontvang je een email met een
verrassende uitdaging die in je eigen omgeving kunt doen. Aan het begin van de week is dat
een korte opdracht, die goed te combineren is met werk en/of studie. Elke vrijdag ontvang je
een speciale weekend-uitdaging. Ook krijg je een Challenge checklist, waarin je je voortgang
kunt bijhouden. Zo zie je na een maand écht welke invloed de natuur op jou heeft.
Ja, ik doe mee!

12

Tip: doe het samen
Inspireer anderen ook om naar buiten te gaan. Deel de IVN #2uurnatuur Challenge met je
vrienden, familie of daag je collega’s uit. Leuk voor in de pauze en goed voor meer vitaliteit
op de werkvloer. Zorg dat iedereen zich aanmeldt en houd jullie scores bij op de Team
Challenge poster! Deze kan je downloaden na inschrijving.

Kinder Challenges
Naast Challenges voor volwassenen bieden we ook speciale Challenges voor kinderen. Bij het
aanmelden kan je aangeven of je deze wilt ontvangen. Leuk voor ouders maar ook inzetbaar
voor docenten basisonderwijs, om met je klas de Challenge aan te gaan.

Deel jouw natuurmoment
Tijdens de IVN #2uurnatuur Challenge prikkel je al je zintuigen op een nieuwe manier. Voel
je je anders na het uitvoeren van een opdracht? Wat vond je leuk en wat minder? Heb je
nieuwe inzichten gekregen? Door jouw ervaringen en leuke foto’s te delen via social media en
te taggen met #2uurnatuur, inspireer jij anderen!
Iedere week plaatst IVN een overzicht met de leukste social media posts. Volg IVN op
Facebook, Twitter en Instagram

https://www.ivn.nl/2uurnatuur/over-ivn-2uurnatuur-challenge
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