JAARBOEKJE
IVN
HELMOND
2020-2021

DE KATTENSTAART

BESTUUR 2020
Voorzitter

Ad Adriaans
E-mail

0492 - 529222
adadriaans@upcmail.nl

Secretaris

Theo Penders
E-mail

06 50 63 00 18
ivnhelmond@gmail.com

Penningmeester

Marga Gijsbers
E-mail

06 53 69 45 80
margagijsbers@hotmail.com

Overig bestuursleden

Jan van Bommel
E-mail

06 54378173
janvanbommel@mac.com

Setty Vos
E-mail

0492 - 545649
setty_vos@hotmail.com

Doelstelling van het IVN
IVN staat voor Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid.
IVN-Helmond organiseert activiteiten om de schoonheid van de natuur te laten ervaren. Het streven daarbij is plezier te bevorderen in en aandacht, betrokkenheid, zorg
en verantwoordelijkheid voor natuur en milieu te stimuleren.

Het IVN wil het natuur- en milieubesef bevorderen in
de breedste zin van het woord.
Activiteiten van het IVN in Helmond
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiseren van wandelingen en excursies voor leden en publiek
Organiseren van cursussen
Begeleiden van natuurprojecten voor basisscholen en scoutinggroepen
Begeleiden jeugdafdeling
De natuur in met verschillende werkgroepen
Organiseren van lezingen
Uitgeven van een digitale Nieuwsbrief en een Jaarboekje De Kattenstaart
Deelnemen aan tentoonstellingen en markten
Participeren in diverse gemeentelijke en regionale overlegstructuren
Advies uitbrengen aan overheid en particulieren m.b.t. natuurbeheer
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In memoriam

Setty Vos ontvangt de vrijwilligerspenning uit handen van locoburgemeester Paul Smeulders (2016).

Na een kortstondig ziekbed is Setty Vos ons helaas onverwacht
snel ontvallen. We zijn hierdoor ontdaan, verdrietig en geschokt.
We herinneren ons Setty als een zeer trouwe en dienstbare IVNpilaar; lid sinds 1985 en dus bijna tot de pioniers van onze
Helmondse afdeling behorend. Ze heeft veel betekend voor het
IVN; niet alleen bestuurlijk en als organisator van cursussen,
lezingen en wandelingen maar ook als dienstbare “knecht”:
schoonmaken, boodschappen doen, opruimen en spullen beheren.
We zullen haar heel erg gaan missen.
Bestuur IVN afdeling Helmond.
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VAN DE REDACTIE.
2020 was een roerig, en voor
sommige van ons een
vervelend jaar. Er gebeurde
van alles terwijl het openbare
leven zo goed als stilstond.
In deze uitgave staan kris
enkele foto’s van onze
fotowerkgroep Kieknauw. U
kunt deze herkennen aan de
omschrijving onder de foto.
Tot slot wenst de redactie
iedereen een gezond en een
geweldig 2021 toe.
Hans van Hout eindredacteur IVN-Helmond

Fototentoonstelling cacaofabriek
IJsvogel fotograaf Fred Asmussen
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Van de voorzitter
Wat een bizar jaar was 2020 voor IVN-Helmond. Het
coronavirus had het hele land en ook ons in Helmond in een
verlammende greep met veel belemmerende gevolgen vanaf
half maart: de speeltuin dicht, IVN-trefpunt de Koekoek op
slot, geen of nauwelijks natuuractiviteiten tot aan de
zomervakantie en na korte tijd vanaf oktober weer alles
afgelast. Dit had niemand een jaar geleden zien aankomen.
Maar inmiddels lijkt er licht aan het eind van de tunnel: op het
moment dat dit jaarboekje geschreven wordt (begin januari
2021) zijn de eerste mensen gevaccineerd en is er enige hoop
dat het slot eraf kan in de loop van dit jaar. Daarom ook langs
deze weg toch: voor al onze leden de beste wensen voor een
gezond en weer actief en genotvol natuurjaar 2021.
In dit voorwoord mag vermeld worden dat het corona-virus
slechts één van onze leden ernstig heeft getroffen tijdens de
eerste besmettingsgolf in april vorig jaar. Maar helaas wel met
waarschijnlijk blijvende gevolgen voor de gezondheid van dit
medelid en alle beperkingen van dien.
We publiceren net als andere jaren de verslagen van onze
werkgroepen en het IVN-bestuur in dit jaarboekje De
Kattenstaart, editie 2020-2021. Die verslagen getuigen van
weinig activiteit en dus veel afgelastingen. Maar het hoort bij
onze geschiedenis om verslag te doen en om weer nieuwe
plannen te maken. Dat doen we zeker ook met het oog op het
komende jubileumjaar 2022, waarin het 40-jarig bestaan zal
worden gevierd. In 2020 is een jubileumcommissie
samengesteld die de kar gaat trekken in samenwerking met het
bestuur en natuurlijk met al onze coördinatoren en
werkgroepen: zoveel mogelijk schouders eronder! Dan wordt
het ook zeker een prachtig jaar dat vanaf nu (2021) intensief
zal worden voorbereid.
Let op: de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) die
traditiegetrouw in februari wordt gehouden moet worden
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uitgesteld tot een later moment in dit jaar. Pas wanneer we
weer veilig bij elkaar kunnen komen, ontvang je de
uitnodiging. Bewaar deze Kattenstaart dus zorgvuldig. Alle
benodigde jaarstukken zijn hierin, inclusief een beperkt
financieel verslag. Ik hoop, samen met mijn collega’s in het
bestuur: Theo Penders secretaris, Marga Gijsbers
penningmeester en de leden Setty Vos en Jan v Bommel onze
IVN-afdeling weer verder vooruit te kunnen brengen in dit
nieuwe jaar. Al moet hier ook gemeld worden dat Setty Vos
eind december in het ziekenhuis is opgenomen wegens een
ernstige aandoening. Een behandeling is inmiddels gestart en
we hopen er het beste van.
Nogmaals de beste wensen en een fijn en genotvol natuurjaar
voor alle leden.
Ad Adriaans, voorzitter

Algemene ledenvergadering 2021
Agenda
1. Opening door de voorzitter
• Afmeldingen
• Presentielijst
2. Ingebrachte agendapunten en vaststelling definitieve
agenda
3. Goedkeuring notulen ALV 20200227
4. Mededelingen vanuit het bestuur
• Aflossing ledenlening – loting certificaten 2021
• Ervaringen met centrale incasso contributie
• Tiny Forest in Helmond West
5. Vanuit het bestuur: Jaarverslag 2020 en Jaarplan
2021
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6. Jaarverslagen Werkgroepen 2020 en Jaarplannen
2021
7.
Pauze
8. Financieel Jaarverslag 2020 en begroting 2021
• Alg. financiële staat
9. Verslag kascontrolecommissie 2020:
• Harry Verbeek en ……
10. Verkiezing kascontrolecommissie 2021
11. Bestuursverkiezing
• Volgens rooster zijn Jan van Bommel en Theo
Penders aftredend en herkiesbaar.
• Leden die ook een bestuursfunctie ambiëren kunnen
zich melden bij het bestuur.
12. Jubileumjaar 2022
• Toelichting programma (Anne)
13. Rondvraag
14. Sluiting

Jaarverslag Bestuur 2020 en Jaarplan 2021
Organisatie van de afdeling
In 2020 hebben we als het bestuur vooral weer ingezet op onze
centrale doelen: natuureducatie, natuurbeleving en
bevordering van de sociale cohesie. We willen graag goede en
aansprekende activiteiten aanbieden en dat vooral doen vanuit
een sterke, gezonde en goed geleide vereniging: onze IVNafdeling Helmond. Wegens de uitbraak van het corona virus
zijn vrijwel al onze activiteiten met ingang van 15 maart
afgelast en pas na de zomervakantie weer op kleine schaal
hervat. Dit veroorzaakte een groot gevoel van machteloosheid
bij het bestuur, maar de interne contacten hebben daar gelukkig
niet onder geleden.
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Fotowerkgroep Kieknauw IVN-Helmond

Het voornaamste kenmerk van de verenigingsorganisatie is de
werkgroepenstructuur. Alle werkgroepen kennen een
coördinator en werkgroepleden. De coördinator is
verantwoordelijk voor de contacten met de werkgroepleden
enerzijds en met het bestuur anderzijds. Tweemaal per jaar
wordt er overlegd met de coördinatoren.
Werkgroepen IVN-Helmond in 2020:
• Plantenwerkgroep: Theo van Loo
• Werkgroep Natuurgidsen : Anne Regts
• Vogelwerkgroep (De Zwaluw): Stephan Meijer
• Werkgroep Natuurfotografie (Kiek Nauw): Jan v
Bommel
• Werkgroep Natuurbeheer: Ad Adriaans
• Werkgroep PR: Jan v Bommel
• Cursussen: Setty Vos
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• Lezingen: Setty Vos (in samenwerking met KNNV afd.
Helmond)
• Seniorenwandelingen: Setty Vos
• Jeugd IVN: Maria Nijssen
• Bomenwerkgroep: Jeanne Moorman
Het bestuur vergaderde maandelijks en volgde daarbij de
interne en externe ontwikkelingen vooral met de bedoeling om
initiatieven te nemen, werkgroepen te stimuleren, zorgen voor
een fijn en goed voorzien trefpunt De Koekoek en te bewaken
dat we samen een sterke organisatie vormen, waar alle leden
zich prettig en veilig bij kunnen voelen.
Verslag van de voornaamste bestuursactiviteiten::
1. Huisvestingsituatie: Het in maart 2018 in gebruik
genomen trefpunt De Koekoek is een fijn centrum voor
natuureducatie geworden. De ruimte is helaas nog steeds
over-akoestisch maar het speeltuinbestuur heeft toegezegd
dit probleem op te lossen. Dit geldt ook voor verwarming
en ventilatie.
2. Ledenwerving: Het bestuur heeft het afgelopen jaar het
ledenaantal met ongeveer 10 % zien toenemen. Dit
ondanks de invoering van de automatische contributie
incasso, die wel enkele opzeggingen heeft gekost, maar
waar tegenover staat een mooi aantal nieuwe
aanmeldingen. Hiervan moet overigens worden
geconstateerd dat daar diverse cadeauleden in verwerkt
zijn (cursisten die in dat jaar een gratis tijdelijk
lidmaatschap kregen)
Stand van zaken per 31 december 2020:
* aantal gewone leden, incl. landelijke leden: 119
* aantal ere-leden:
6
* aantal huisgenootleden:
27
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* aantal cadeau-leden:
16
* aantal jeugdleden:
20
* aantal donateurs:
10
In totaal telt IVN-Helmond nu:
198
leden en donateurs (2019 179)
3. Natuurplatform Helmond: Sinds 2014 kennen we de
samenwerkingsorganisatie Natuurplatform Helmond
(NPH). Met Groei en Bloei, KNNV, Natuurtuin De
Robbert, Imkervereniging Helmond, Buurttuin
Brandevoort en Stichting Landschapspark Kloostereind
streven we naar meer gezamenlijke activiteiten, meer
nieuwe activiteiten, meer bekendheid en een sterke
samenwerking met onze gemeente.
4. Versterking imago: In 2020 is opnieuw stevig ingezet op
goede publiciteit d.m.v. website, persberichten en
nieuwsbrieven. Daarnaast ging van al onze
natuuractiviteiten ook een sterk positief effect uit: goede
deelname en enthousiaste reacties. Het trefpunt De
koekoek was daarnaast ook van betekenis, hoewel we
lange tijd (half maart tot september) gesloten moesten
blijven wegens corona.
5. Communicatie: Het bestuur communiceerde ook in 2020
met leden en donateurs via nieuwsbrieven en andere
berichten die op het secretariaat via e-mail ontvangen
werden en vervolgens doorgestuurd. Het voormalige
ledenblad De Kattestaart kwam ook nu weer uit als
jaarboekje 2019 – 2020 met daarin opgenomen alle
verslagen over 2019 en alle jaarplannen voor 2020. De
website had voortdurende aandacht van de Werkgroep PR
en zag er in 2020 aantrekkelijk uit, mede door de
vernieuwde lay out waar het Landelijk Bureau voor
zorgde. Veel dank aan Karin de Vos van Groei&Bloei, die
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als externe pers-contactpersoon optrad afgelopen jaar en
dit op prima wijze heeft gedaan. Top!
6. Veiligheidsbeleid: In 2018 ging een eerste groep
coördinatoren een cursus levensreddend handelen volgen
(reanimatiecursus); zij gingen begin 2019 “op herhaling”.
Het eerder vastgestelde veiligheidsbeleid werd in 2020
gehandhaafd; er werd tevens voor 2 jeugdbegeleiders een
VOG aangevraagd. Veiligheidsbeleid blijft voor bestuur en
werkgroepen een voortdurend aandachtspunt. Vanwege de
coronamaatregelen konden herhalingscursussen voor
reanimatie in 2020 helaas niet doorgaan.
7. Versterking sociale cohesie: In 2020 werden nauwelijks
leden inloopavonden gehouden vanwege de
coronamaatregelen; slechts in januari en februari kon dit
doorgaan. Wel organiseerde het bestuur een druk bezochte
nieuwjaarsbijeenkomst (23 januari) en een alternatief
ledenfeest: een filmvoorstelling in de Cacaofabriek 19
september met 35 aanwezigen.
8. Tiny Forests in Helmond: Wegens corona kon de
geplande aanplant van 2 Tiny Forests in 2020 niet
doorgaan. De plannen waren echter al definitief en de hoop
is nu dat in 2021 de realisatie kan plaats vinden, zowel in
Brouwhuis als in Helmond-West.
Op 27 februari legde het bestuur in de Algemene
Ledenvergadering verantwoording af over het in 2019
gevoerde beleid en legde zij de plannen voor 2020 ter
goedkeuring voor aan de leden. Zie verslag ALV 2020 elders
in dit jaarboekje.
Jaarplan Bestuur 2021: voornemens
1. Het jubileumjaar 2022 nu al zo goed mogelijk gaan
organiseren. Er is in 2020 al een structuur opgezet, die
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borg staat voor een degelijke aanpak: ledeninspraak,
jubileumcommissie, bestuurlijke goedkeuring en
betrokkenheid van alle coördinatoren. Op de tekentafel ziet
het er goed uit, nu de praktische voorbereidingen en in
2022 de uitrol!
Vanuit de werkgroepen zoveel mogelijk aansprekende
natuuractiviteiten organiseren en op die manier proberen te
bereiken dat meer mensen IVN-Helmond ontdekken en
waarderen: natuureducatie en natuurbeleving! Ons trefpunt
De Koekoek speelt hierin ook een grote rol.
Materialenvoorziening: in 2020 is een voorlopig einde
gekomen aan de aanschaf van educatieve materialen. Met
een mooie subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds
werd voor ruim 1.000 Euro aan spullen gekocht, vooral
bedoeld voor jeugd natuureducatie.
Belangrijk aandachtspunt is nu: het beheer van alle
materialen in De Koekoek: het netjes houden, opruimen,
opknappen en vooral ervoor zorgen met behulp van een
goede registratie dat uitleen ook inhoudt weer terug
brengen.
Doorgaan met versterking van onze afdeling: goede
interne communicatie, sterke onderlinge contacten,
stimuleren saamhorigheid en sociale cohesie. En daarnaast
voortdurende aandacht aan externe publiciteit: website,
pers, lokale radio en tv.
Deelname aan regio-overleg. IVN-Helmond is betrokken
bij:
a. Bestuurlijk overleg (vrz en secr.): 4 x per jaar.
b. PR en werving (vrz en webmaster): 2 x per jaar.
c. Cursussen (2 x bestuurslid): 2 x per jaar.
Vertegenwoordiging in diverse gemeentelijke en regionale
klankbordgroepen al dan niet in samenwerking met het
Natuurplatform (NPH), waarvan IVN-Helmond de
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voorzitter levert en ook de penningmeester beschikbaar
stelt.
Overige activiteiten vanuit het bestuur
1. Deelname aan de Rabo Club Support actie(september),
deelname aan de Anjercollecte (mei), Helmondse Natuurmarkt
(juni), landelijke Natuurwerkdag (nov) en deelname NL-Doet
(maart).
2. Organiseren van diverse ledenactiviteiten, voor zover de
coronamaatregelen dit toelaten. Denk hierbij aan ledenfeest in
september, leden inloopavonden, filmavond.
3. Vanuit de speeltuin opzetten van passende natuuractiviteiten
voor de jeugd. We zien daarbij diverse kansen: omgeving
binnen de speeltuin, omgeving buiten de speeltuin
(Goorlooppark, Groot Goor en natuurlijk ons trefpunt). Met
ingang van het nieuwe speeltuinseizoen streeft het bestuur naar
een maandelijkse natuurmiddag.
4. IVN-Helmond heeft het plan opgevat om vanuit het NPH en
in samenwerking met de gemeente een publieksproject op te
zetten dat moet leiden tot toename van de biodiversiteit langs
de route van het Rondje Helmond: Heel Helmond Bloeit. Hoe
mooi zou het zijn als het gaat lukken om bermen en
slootkanten langs deze route in te zaaien met meerjarige
bloemenmengsels. De plannen liggen er voor klaar; gemeente
is akkoord en Du Pré Groenvoorzieningen zorgt voor
technische en praktische ondersteuning.
Met vertrouwen ziet het bestuur 2021 tegemoet en rekent
daarbij weer heel graag op enthousiaste ondersteuning en
medewerking vanuit de leden. Want het bestuur kan alleen
niets, maar samen zijn we IVN-Helmond en kunnen we alles!
Namens het bestuur,
Ad Adriaans, voorzitter

MediFit: fitness voor iedereen
MediFit is een fitness- en gezondheids
centrum waar iedereen, ongeacht leeftijd,
niveau, of blessure kan sporten onder
professionele begeleiding. Onze fitness
instructeurs en therapeuten zijn hoog op
geleid, ervaren en altijd in de sportzaal
aanwezig om iedereen de ondersteuning
te bieden waar nodig. Kom eens langs,
of bel 0492 - 55 02 13 om een afspraak te
maken voor een gratis proefles.

Molenstraat 123 | 0492 - 55 02 13 | info@medifithelmond.nl | www.medifithelmond.nl
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Fototentoonstelling Cacaofabriek
Grote bonte specht Fotograaf Harry Verbeek

Notulen AVL
Datum: 27-2-2020 Tijd: 20.00 uur Locatie: De
Koekkoek
Aanwezig: 37 leden inclusief 4 bestuursleden
Afmeldingen van: Toos en Theo Vliegenberg, Natascha
Barendrecht, Anoek Penders, Henk van Deursen, Annemiek
Hommel, Teun van den Bosch, Setty Vos, Frank Schulkes, Jan
van der Rijt, Jaap en Tannie Ebben.
Opening door de voorzitter
Ad opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Hij is slecht bij stem en stelt voor om Jan van Bommel de
vergadering te laten voorzitten. Jan geeft aan dat de
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Algemene Ledenvergadering een formeel moment is
waarbij het bestuur verantwoording aflegt aan de leden.
• Theo leest de afmeldingen voor en geeft aan dat er een
presentielijst rondgaat met het verzoek om deze te
tekenen.
Ingebrachte agendapunten en vaststelling definitieve
agenda
• Toevoeging aan de agenda:
o Na afloop van de vergadering wordt een
presentatie getoond van de brainstorm over het
jubileum in 2022 die gehouden is tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst.
• De agenda is verder ongewijzigd vastgesteld.
Goedkeuring notulen ALV 20190228
• Vraag van Wilma Tax n.a.v. punt 5, huishoudelijk
reglement: is dit intussen gereed? Antwoord van Ad:
Jan en Ad zijn eraan begonnen maar door tijdgebrek
nog niet gereed. Het zal dit jaar (2020) afgewerkt
worden.
• Verder is het verslag goedgekeurd met dank aan de
secretaris.
Mededelingen vanuit het bestuur
• De secretaris geeft een toelichting op de aflossing van
de ledenlening. Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van
23 januari zijn vier certificaten volgens protocol
uitgeloot, waarvan twee een waarde hadden van 50
euro en twee van 100 euro. Bij het inleveren van de
certificaten hebben twee van de vier leden aangegeven
de lening niet terug te hoeven ontvangen. Eén
certificaat is (nog) niet ingeleverd.

DE KATTENSTAART Winter 2021

16

• De secretaris geeft een uitleg over de gewijzigde inning
van de contributie per 1 januari 2020. De contributie
wordt automatisch geïncasseerd, van leden die een
SEPA-machtiging hebben afgegeven, door het
Servicebureau van het landelijk IVN. Dit ontlast de
secretaris en penningmeester bij het innen van de
contributie en de nazorg daarvan. Als je IVN niet hebt
gemachtigd, dan krijg je een digitale factuur die je zelf
moet overmaken. De incasso of digitale factuur gaat
niet allemaal aan het begin van het jaar, maar door het
jaar heen in de maand dat je ooit lid bent geworden.
Maak dus geen geld over naar de penningmeester,
maar wacht de incasso of digitale factuur af.
• Jubileumjaar 2022 nadert: tijd voor ideeën ➔ gaat naar
punt 13, vóór de rondvraag
• Tiny Forest in Helmond West is aangeplant → is niet
gebeurd en wordt verplaatst naar het najaar. Door
procedurefouten bij de gemeente is aanbesteding niet op
tijd klaar. ➔ er is wel een extra project bijgekomen op
18 maart, Nationale Boomplantdag op Berkendonk
samen met basisschool De Rakt. De Plantenwerkgroep
trekt de kar. Assistentie door leden is gewenst.
• Subsidie €1000,- van Prins Bernhard Cultuurfonds is
besteed. → Artikelen worden op komende ledeninloop
getoond aan de leden.
Vanuit het bestuur: Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020
• Op pagina 4 t/m 6 van de Kattenstaart is het verslag
opgenomen. De voorzitter vraagt reactie van de leden.
Er zijn geen opmerkingen van de vergadering.
• Het jaarplan staat in de Kattenstaart op pagina 7 t/m 8.
o Naar aanleiding hiervan vraagt Anne Regts hoe
“Heel Helmond Bloeit” wordt georganiseerd.
Inzaaien zou in maart moeten gebeuren en dat
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lukt niet meer. → De voorzitter geeft aan dat in
een NPH-overleg met wethouder De Vries en
ambtenaren de keuze is gevallen op meerjarige
vaste planten langs de route van het “Rondje
Helmond”. Dat wordt in het najaar uitgevoerd.
Eerst komt er een inventarisatie met NPH en
daarna aanplant i.s.m. Dupré.
o Opmerking van Jan van der Zanden: zorg dan
wel voor goede communicatie binnen de
gemeente om te voorkomen dat de
‘onderhoudsgroep’ volgend jaar die bermen
weer afmaait.
Jaarverslagen Werkgroepen 2019 en jaarplannen
2020
• Jan van Bommel van de werkgroep PR heeft geen
toevoegingen op verslag en plannen en er zijn geen
vragen.
• Hans van Hout van werkgroep Nieuwsbrief/ledenblad
is niet aanwezig.
o Toevoeging van Ad: zorg voor tijdige
aanlevering van informatie op website of naar
Hans, anders is er geen publicatie in de
nieuwsbrief.
o Een lid vraagt waarom hij de Kattenstaart
digitaal ontvangt? → Dat is kennelijk ooit
eerder aangegeven, want je hebt daarin de
keuze. Als je wilt wijzigen kun je dat bij de
secretaris aangeven.
• Setty is niet aanwezig en daarom zijn er geen
aanvullingen van de werkgroep Lezingen, de
werkgroep Cursussen en de werkgroep
Seniorenwandelingen.
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• Ook de Fotowerkgroep heeft geen aanvullingen en er
zijn geen vragen.
• De Bomenwerkgroep heeft op 18 maart nog een
Boomplantdag met basisschool De Rakt. Graag nog
ondersteuning van leden van 11.00 tot 13.00 uur.
• Op het uitgebreide verslag van de Vogelwerkgroep
heeft Stephan niets toe te voegen.
o Jan van der Zanden merkt op dat hij de zorg om
natuurontwikkeling mist. Hij ziet om zich heen
veel terugloop in de natuur o.a. door
(korst)mossen en afsterven van bomen. Wat
doet IVN daaraan? → Ad geeft aan dat wij
monitoren en zo nodig melden.
o Anne Regts geeft aan dat korstmossen niet
schadelijk zijn, want die groeien juist in zuivere
lucht.
• Theo van Loo van de Plantenwerkgroep meldt alleen
een wijziging: determineren in de Koekoek is op 9 juli
en niet op 23 juli.
• De werkgroep Natuurbeheer is maar een kleine groep
(3 personen). Ad geeft aan dat we wel een grote groep
enthousiaste vrijwilligers hebben die er altijd is. Het
knotten bij de gemeente is aanzienlijk minder. C.a. de
helft van de knotwilgen is omgehakt. Gelukkig hebben
we wel vervangend werk, zoals aanplanten van een bos.
• Maria Nijssen heeft geen aanvullingen voor het JeugdIVN.
• Anne Regts geeft aan dat er veel belangstelling is voor
de natuurwandelingen van de
Natuurgidsenwerkgroep, zowel de
publiekwandelingen als de wandelingen op verzoek. Hij
vraagt nog speciale aandacht voor de
midzomernachtwandeling op 21 juni om 4.00 uur in ’t
Sang en Goorkens in Mierlo.

Met de fysiotherapeut bent u snel weer in beweging
Robbie Huijnen fysiotherapie, ergotherapie & cesartherapie
is al sinds jaar en dag een begrip in het centrum van Helmond.
Al jaren lang zijn wij het vertrouwde adres voor fysiotherapie,
ergotherapie, cesartherapie, fysio-fitness, revalidatie en
(sport)massage aan de Molenstraat in de binnenstad.

Ergotherapie creëert mogelijkheden!
Door zorg op maat door middel van advies, training en even
tueel hulpmiddelen, maakt ergotherapie het (weer) mogelijk
om dagelijkse activiteiten uit te voeren; thuis, op het werk, bij
studie, tijdens sport en vrije tijd.
www.therapiehelmond.nl | tel. 06 - 12 28 63 20 | robbie@therapiehelmond.nl | www. medifithelmond.nl
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Huldiging jubilaris Ton Dortmans 25 jaar
De voorzitter neemt het woord en spreekt Ton Dortmans en
zijn vrouw Wilmi toe. Ton is 25 jaar lid en laat zich graag
gelden. Hij is altijd duidelijk aanwezig, is vrolijk en heeft
humor. Hij heeft jaren de Vogelwerkgroep getrokken als
coördinator, nadat hij die rol van Jan van der Rijt had
overgenomen. Stephan vult aan dat Ton hem daarna langzaam
tot coördinator heeft “gedreven”. Ton is een goede organisator
van de uitstapjes van de VWG die ze een aantal keren per jaar
houden. Een belangrijke verdienste van Ton is het realiseren
van broedgelegenheid voor stadsvogels in Mierlo-Hout.
Met de vermelding dat we trots zijn op zulke leden, speldt Ad
bij Ton het speldje op, wat met luid applaus wordt
onderstreept. Wilmi wordt verrast met een bloemetje. Verder is
er ook nog een oorkonde en later wordt ook nog een bierpakket
overhandigd.
Pauze
De pauze werd ook gebruikt om jubilaris Ton Dortmans
uitgebreid te feliciteren. Tijdens de pauze gaat er een lijst rond
waarop leden kunnen aangeven of ze willen deelnemen aan:
• Collecte Anjerfonds
• Begeleiden van activiteiten in de Speeltuin (1 x per
maand)
• Gegadigden voor in de jubileumcommissie
Financieel Jaarverslag 2019 en begroting 2020
In de pauze heeft Rinus het financieel overzicht uitgedeeld.
Hij geeft een globale toelichting op de resultaten. Er is een
positief resultaat en we staan er goed voor. Jos van Rooij
vraagt waar NGO voor staat. → Dit is Natuur Gidsen
Opleiding. Het bedrag is een restitutie van opleidingskosten
voor nieuwe natuurgidsen die ook werkelijk als gids hebben
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opgetreden. Anne Regts vindt enkele posten onduidelijk. Die
zijn ter plaatse toegelicht. Er zijn verder geen vragen over het
verslag. De vergadering gaat daarmee akkoord. De voorzitter
dankt Rinus voor de snelle afronding van dit punt.
Verslag kascontrolecommissie 2019
Teun van den Bosch en Harry Verbeek hebben de financiële
administratie gecontroleerd en, zoals al blijkt uit de
handtekeningen op het uitgedeelde financieel verslag,
goedgekeurd.
De commissie verklaart dat de financiële stukken in orde zijn
bevonden en stelt de ALV voor om het bestuur decharge te
verlenen voor het gevoerde beleid, waarop de vergadering met
applaus reageert.
Hierop volgend wordt de begroting toegelicht door Ad, die hij
i.s.m. het bestuur heeft opgesteld. Hiervoor is gekozen omdat
Rinus aftredend is en niet verantwoordelijk kan worden
gehouden voor de begroting na zijn periode.
We komen op een totale uitgave van €12.650 en een totaal aan
ontvangsten van €12.740, derhalve een positief saldo van €90.
In de begroting is een bedrag opgenomen van €1250 als
reservering voor het jubileum in 2022. Dit bedrag wordt
toegevoegd aan de spaarrekening. Overigens hopen we de
kosten voor het jubileum te dekken met de opbrengsten van de
RaboClubSupport.
Frie Ligteringen vraagt waar de inkomsten van de
Vogelwerkgroep vandaan komen? → Dat is een bijdrage van
de gemeente Helmond voor uitgevoerde activiteiten in de stad.
Jos van Rooij vraagt wat de kosten zijn voor de
gebiedsgidsencursus. → Dat is €100,Anne Regts mist de begroting van de werkgroep Natuurgidsen.
Hij heeft daar geen reactie op gekregen. → Dat bedrag (c.a.
€200) lijkt geen probleem in deze begroting.
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Harry Verbeek vraagt wat het onderhoud van de nestkasten
oplevert? → We zijn momenteel in gesprek met de gemeente
over meerdere activiteiten die wij voor de gemeente uitvoeren.
We willen komen tot een meer algemene
“vergoedingsregeling”. Wat levert het knotten van wilgen op?
→ Dat is een bedraag per boom dat door de gemeente betaald
wordt.
Gezien de kosten van de komende jaren, gaan we dan interen
op ons vermogen? → Dat klopt. De huurkosten voor de
Koekoek vanaf 2021 worden een probleem. Dat gaat boven de
begroting. De actie die we daarop voeren is overleg met de
gemeente om hiervoor structurele inkomsten te krijgen. We
hebben daar wel vertrouwen in.
De begroting wordt onder applaus door de vergadering
goedgekeurd.
Verkiezing kascontrolecommissie 2020
Teun van den Bosch heeft het twee jaar gedaan en treedt
daarom af. Harry Verbeek blijft nog een jaar aan. Ton
Dortmans meldt zich als tweede persoon en wordt door de
vergadering gekozen.
Bestuursverkiezing
Rinus Swinkels is aftredend en niet meer herkiesbaar. Hij
wordt bedankt voor de 6 jaar als penningmeester. Hij heeft
deze taak, ondanks de “beperkte kennis”, altijd prima
uitgevoerd.
De dank wordt onderstreept met een bierpakket.
Als aanvulling in het bestuur hebben we een lid dat vorig jaar
een cursus heeft gedaan en daardoor erg enthousiast is
geworden voor IVN. Bij haar aanmelding gaf zij aan dat ze wel
wat wil ondersteunen b.v. in het bestuur. Na een nadere
kennismaking stelt het bestuur voor om Marga Gijsbers te
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benoemen als nieuwe penningmeester in het bestuur. Dit
voorstel wordt door de vergadering met applaus aangenomen.
Presentatie resultaten brainstorm jubileumjaar
Ad presenteert een samenvatting van de brainstorm over het
jubileumjaar, die gehouden is tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst
van 23 januari 2020.
• Er zijn veel ideeën geopperd en alle betrokkenen waren
unaniem van mening dat we het moeten vieren,
verspreid over het jaar, met verschillende activiteiten.
• We hebben heel veel in huis om er iets moois van te
maken.
• Activiteiten organiseren voor Helmond,
(school)kinderen en voor onszelf
• Organiseren samen met o.a. gemeente, bedrijven,
scholen, scouting etc.
• Veel ideeën gespuid, voor elk wat wils
• Organisatie door werkgroep Jubileum
o Commissies die onderdelen uitwerken
o Bestuur ‘op afstand’.
• Samen gaan we er iets moois van maken!
Rondvraag
• Jos van Rooij vraagt of de financiële overzichten mee
mogen? → Dat is niet de bedoeling, graag inleveren.
• Janny Penders geeft aan dat ze van de 4-seizoenen cursus
heeft genoten en veel geleerd heeft.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met de opmerking dat
we een goede vergadering hebben gehad en dankt iedereen
voor hun bijdrage.
Theo Penders, secretaris
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Jaarverslag Nieuwsbrief/ledenblad 2020 en
planning 2021
Het was dit jaar voor de redactie een vreemd jaar. De eerste 4
maanden van het jaar werd er één Kattenstaart, twee
nieuwsbrieven en drie nieuwsflitsen uitgebracht. Daarna sloeg
de staar toe en verzorgde het bestuur, waarvoor mijn dank,
voor drie nieuwsbrieven en sloot de redactie het jaar af met een
reguliere nieuws in december.
Door Corona gingen veel activiteiten niet door en werd er geen
activiteitenagenda uitgebracht. De redactie is tevreden hoe in
2020 de benodigde copy van de werkgroepen op de website te
vinden was of aangeleverd kreeg. Volhouden dus.
In 2021 kunt u tegen het einde van de even maanden de
nieuwsbrief tegemoet zien en indien nodig een extra
Nieuwsflits. Als het covid-19 virus weer activiteiten toestaat
wordt de activiteitenagenda in ere hersteld. Het jaarboekje De
Kattenstaart komt uit in februari 2021.
Hans van Hout eindredacteur IVN-Helmond

Jaarverslag Lezingen, Cursussen en
Seniorenwandelingen 2020
In het voorbije jaar zijn bijna alle activiteiten van deze
werkgroepen afgelast wegens corona. Tot half maart kon er
slechts één lezing worden gehouden in samenwerking met het
KNNV. Alle overige lezingen kwamen te vervallen.
De gebiedsgidsenopleiding die net van start was gegaan in
februari werd daarna al snel stilgelegd en vervolgens uitgesteld
tot betere tijden, die zich niet meer aandienden in het voorbije
jaar.
Ook de seniorenwandelingen, die altijd druk werden mee
gelopen moesten alle worden afgelast.

PURE
Pedicure & Manicure

www.purehelmond.nl

PURE Pedicure & Manicure
Een pedicure bij u in de buurt! Mensen mooi maken en verzorgen is mijn passie.
Kwaliteit en persoonlijke aandacht staan bij mij hoog in het vaandel, daarom werk ik
alleen met de beste producten.
Ik streef ernaar om u een goede hand- en voetverzorging aan te kunnen bieden waar
bij ik uw eventuele voetklachten kan verhelpen, zodat u met een heerlijk gevoel mijn
salon kunt verlaten.
Ook zet ik gel en CND Shellac op handen en voeten. Neem voor het maken van
een afspraak of meer informatie contact op via de website, via email of telefoon.

Graag tot ziens!

PURE Pedicure & Manicure, Eikenwal 11, 5706 LJ Helmond

www.purehelmond.nl
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Jaarplan 2021 Lezingen, Cursussen en
Seniorenwandelingen
De coördinator van deze activiteiten, Setty Vos is helaas
wegens een ernstige ziekte niet in staat geweest om nieuwe
jaarplannen te bedenken en de organisatie daarvan voor te
bereiden. Op dit moment (februari 2021) zijn bij het bestuur
alleen de geopperde ideeën bekend: een
vogelherkenningscursus, de hervatting van de eerder genoemde
gebiedsgidsenopleiding en een cursus vleermuizen. Het is
helaas niet bekend of deze ideeën realiteit kunnen worden in
2021.
Het zelfde geldt voor de lezingen en de seniorenwandelingen.
Voor wat betreft de eerstgenoemde activiteit is er enige hoop
dat KNNV-Helmond nog met een voorstel komt. Voor wat
betreft de seniorenwandelingen gaat het bestuur ervan uit, dat
deze dit jaar waarschijnlijk niet hervat kunnen worden.
Bij afwezigheid van Setty Vos coördinator, geschreven door het
bestuur

Fototentoonstelling
Cacaofabriek
Torenvalk met prooi in de
bek Fotograaf Jan de
Leeuw
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Jaarverslag Fotowerkgroep Kiek Nauw 2020
Het was een jaar waarin we elkaar minder ontmoet hebben dan
dat we gepland hadden, maar toch zijn we vier keer bij elkaar
gekomen, de eerste twee maanden en laatste twee maanden
was het ons vergunt om met elkaar te spreken over onze foto’s.
Ondanks het Covid virus hebben we weer verschillende mooie
foto’s kunnen toevoegen aan onze database.

Fotograaf Jan van Bommel

Naast de vier bijeenkomsten hebben gelukkig dit jaar ook ons
jaarlijkse uitje in de zomer kunnen realiseren. Dit keer zijn we
naar de Regter Heide bij
Tilburg geweest.
De Regter Heide, kijkt uit op de skyline van Tilburg. Maar,
verder word je alleen omringd door natuur. Door beekdalen
welteverstaan: het beekdal van de Oude Leij in het westen en
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in het oosten het beekdal van de Poppelsche Leij. De overgang
van de heide naar beekdal is over een lengte van drie km
ongeschonden. Dat levert voor Brabant spectaculaire
hoogteverschillen op van wel 5 meter.

Fotograaf Jan van Bommel

Ook hebben we dit jaar onze foto expositie wederom
georganiseerd. De maatregelen maakt het lastig om dit te doen
in het paviljoen van de speeltuin, daarom hebben we gezocht
naar ander locatie en die ook
gevonden. De Cacaofabriek was ons ter wille.
Het voordeel dat we hierdoor hadden is dat onze foto’s een
maand lang geëxposeerd werden, weliswaar met een
onderbreking van twee weken, door een tijdelijke lock-down.
Maar ook hier werd een mauw aangepast door de expositie te
verlengen met twee weken.
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Veertien van de zestien leden van de groep leverden twee
foto’s netjes ingelijst wat een fraai overzicht gaf van het werk
van onze fotografen.
Met enige trots moet ik melden, dat de reactie die we op deze
expositie kregen geweldig waren. Mensen spraken zich uit over
de bijzondere kwaliteit van de foto’s, maar ook over de
diversiteit van de getoonde beelden.
Inmiddels heeft de groep besloten om in 2022, in het jubileum
jaar van IVN Helmond, weer expositie te organiseren.
Voor degene onder jullie die niet instaat waren om de expositie
te bezoeken hebben we een overzicht gemaakt van de getoonde
foto’s.
Jan van Bommel coördinator PR-werkgroep

Fototentoonstelling Cacaofabriek
Vaartje in Helenaveen Fotograaf Toon Verhees
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Jaarverslag 2020 BWG IVN-Helmond
14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 september, 13 oktober, 8
december, bijeenkomst BWG.
4 januari Alarm bij Berkendonk, aannemer heeft van
natuuronderhoud rawasie gemaakt, Brief naar John van de
Berg. De volgende dag komen 3 personen van de gemeente
kijken, er wordt een andere onderaannemer gezocht,
uiteindelijk alles goed.
16 januari Zaailingen steken bij Jan de Leeuw voor
bosaanplant Eenselaar.
17 en 18 januari Bosaanplant Eenselaar.
6 februari Vergadering TinyForest, aanplant TF gaat niet door
ivm corona uiteindelijk wordt het 3 februari 2021.
15 en 19 februari wilgenknotten.
20 februari Bijeenkomst fractie Groen Links werkgroep Groen.
5 maart Klimaatdialoog in de Fonkel georganiseerd door de
gemeente, zie https://allelichtenopgroen.nl/
7 maart bos aanplanten Scheveningse loop/Overbrug bij
Mechteld Swinkels.
18 maart Boomfeestdag aanplant compensatiebos Berkendonk,
feest ging niet door i.v.m. corona, wel aangeplant door
aannemer, door de droogte en op verkeerde tijd gepland is alles
daar nu dood.
21 april, 18 en 25 mei inventarisatie tuin Jan de Leeuw.
25 april Maria van de Looverbosch en ik naar de eeuwenoude
Eikenhakhoutstoof
bij Berkendonk.
21 juni en 23 september verkenning voor
stadsbomenwandeling.
14 juli Kennismaking nieuwe contactpersoon gemeente, Jan
Loonen.
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24 juli ontmoeting met bewoners van de Boerhaavelaan i.v.m.
dreigende kap van de lindebomen inmiddels is de kapaanvraag
ingetrokken.
9 oktober samen met Jan de Leeuw aanvraag ingediend voor
PLanBoom.
16 oktober verkenning Groene Punt
23, 24, 26 november en 2 en 7 december aanplant boompjes en
struiken voor PlanBoom bij Jan de Leeuw.
10 december bij lid IVN in de Stiphoutse bossen advies
gegeven over aan te planten inheemse bomen, samen met
Maria van de Looverbosch.
11 december schouwing van grote beuk bij Kanaaldijk Noord
West.
19 december schouwing Catalpa bij Carp Villa voor Nationale
Monumentale Bomen Lijst.
Fried van Rijt heeft een prachtig boekje gemaakt over de
bomen op Perron 19 in Aarle-Rixtel.
Jeanne Moorman coördinator BWG

Jaarplanning 2021 BWG IVN-Helmond
(alles onder voorbehoud als het mogelijk is binnen coronaregels)
Als het even kan willen we iedere maand op de 2e dinsdag s
'avonds om 20 uur een bijeenkomst houden van onze BWG in
de Koekoek, als het s' avonds niet kan dan op een ander tijdstip
overdag.
3 februari aanplant TinyForest Helmond West.
20 januari verkenningstocht voor de stadsbomenwandeling.
Bomenfietsroute maken.
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26 januari afspraak met Jan Loonen en assistent Ron Theunisz
voor educatief gesprek met Maria van de Looverbosch.
Jan Loonen en assistent uitnodigen voor bezoek aan de BWG.
Plan: op bepaalde vaste dagen aanwezig zijn in de speeltuin
voor activiteiten met de kinderen.
Nationale Boomfeestdag in het najaar?
Afspraak maken met Gerard Hendriks van Groen Weert voor
een excursie met bezoek aan Bomenleerpad en
Weerterlandhout.
Springertuin aan de Aarle-Rixtelseweg bezoeken.
Boomkwekerij van de Wurff bezoeken.
Jeanne Moorman coördinator BWG

Jaaroverzicht vogelwerkgroep 2020.
Dit jaar is het ‘Jaar van de wilde eend’. Hierbij wordt een
vogelsoort die sterk afneemt of op de ‘rode lijst’ komt te staan
een jaar lang in de belangstelling gezet.
Januari beginnen we met een lezing van SOVON over MUS
(Meetnet Urbane Soorten). Hierbij kan je, je opgeven als
vrijwilliger en tel je de vogels die je ziet of hoort op bepaalde
punten in een postcode gebied van je stad of dorp. Dit doe je
een aantal keren in een bepaalde tijdsperiode en je geeft de
soorten en aantallen door aan SOVON.
Het ‘De Warande’ dierenpark is een insectenhotel rijker, dat in
de 2e week van januari geplaatst is door (VWG)leden van IVN
Helmond. Dit insectenhotel is vorig jaar op initiatief van Jan de
Leeuw gemaakt door de VWG De Zwaluw leden i.s.m.
kinderen en bezoekers tijdens de natuurmarkt van 2019.
Ook hebben we deze maand de Midwintertelling van
watervogels bij de Warande vijvers gedaan. Diverse inwoners
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van Helmond telden ook dit jaar weer mee met de
tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van IVN Helmond is er
gevraagd om mee te denken en voorstellen te doen voor het
IVN Helmond jubileumjaar 2022.
In Februari zijn we gestart met een fietstocht vanaf de
Automotive Campus richting Brandevoort en van daaruit naar
het Groot Goor. We hebben ter hoogte van de Europaweg een
buizerd gezien en in Brandevoort de ijsvogel.
De algemene ledenvergadering van IVN Helmond had een
feestelijk tintje namelijk het 25-jarig IVN jubileum van Ton
Dortmans, lid en voormalig coördinator van VWG de zwaluw.
In Maart zijn er een paar leden van onze vogelwerkgroep naar
de Oost-Brabantse vogelaarsdag geweest.
Goede actie: twee leden van vogelwerkgroep Mierlo hebben
geholpen om de gaten van de Oeverzwaluw wand te vullen
met leemhoudend zand ter voorbereiding voor het
broedseizoen.
Hierna is alles tot stilstand gekomen met de Covid-19 (corona)
pandemie en zijn we pas in oktober weer bij elkaar gekomen.
Met inachtneming van de coronamaatregelen hebben we in De
Warande, Binderen en het Groot Goor de nestkastjes schoon
gemaakt, met als bijzonderheid dat in De Warande een
nestkastje wordt aangetroffen met een vleermuis erin i.p.v. een
verlaten mezennestje. Ook hebben we weer meegedaan met de
landelijke trekvogeltelling.
Wel hebben in de tussen liggende periode van april tot oktober
individueel leden van onze werkgroep o.a. de gier- en
huiszwaluwen gemonitord. Ook heeft een extern bureau in
opdracht van de stadsecoloog van Gemeente Helmond de
huismussen geïnventariseerd dit i.v.m. de corona pandemie.
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De corona (covid-19) pandemie heeft een aantal leden van onze
vogelwerkgroep ook getroffen en we wensen hen veel
beterschap toe.
In de maand december zijn we begonnen met een video
vergadering/bijeenkomst.
Hopelijk kunnen we in 2021 weer meer bijeenkomen, dus blijf
gezond in 2021.
Stephan Meijer Coördinator Vogelwerkgroep

Roodborstje (een mooie ‘voorbode’ in een ‘rommelig’ jaar) Fotograaf
Stephan Meijer
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Planning Vogelwerkgroep De Zwaluw
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Fototentoonstelling Cacaofabriek
Vos Fotograaf Fred Asmussen

Jaarverslag 2020 van de plantenwerkgroep
De plantenwerkgroep telt op dit moment 17 leden. Verder zijn
er nog 2 KNNV-leden die regelmatig deelnemen aan de
inventarisaties.
Ongeveer de helft van de leden heeft in 2020 aan geen enkele
activiteit meegedaan vanwege de coronaperikelen. De
excursies én de determinatieavonden die op het programma
stonden zijn allemaal geannuleerd, alleen de inventarisaties
zijn, in aangepaste vorm, doorgegaan ('anderhalve meterinventarisaties').
In kleine groepjes van maximaal vier personen is er in overleg
met de gemeente Helmond geïnventariseerd in:

39

DE KATTENSTAART Winter 2021

DE KATTENSTAART Winter 2021

40

• De Brandevoortse Ecozone
In totaal werden in 4 inventarisaties (april-juniaugustus-september) 192 verschillende planten
aangetroffen. Het zuidelijke deel tussen De Voort en de
Kaldersedijk is duidelijk het best ontwikkelde deel met
o.a. veel grote ratelaars.
Ook waar de Ecozone overgaat in de EVZ Coovelsbos
is goed ontwikkeld en bovendien is er een flinke
populatie van de kleine ijsvogelvlinder.
• De Goorloopzone-Midden (tussen Traverse - President
Rooseveltlaan - Warande)
In totaal werden in 2 inventarisaties (april - juli) 111
verschillende planten waargenomen. Opvallend was de
massale aanwezigheid van klein bloemige amsinckia
een plant de laatste jaren op steeds meer plaatsen langs
de Goorloop opduikt.
• Een deel van de Stiphoutse Loop (ten Noorden van de
Rode Beemden)
Er waren twee inventarisaties gepland, waarvan er maar
één is doorgegaan (juni).
Er werden in totaal 67 plantensoorten aangetroffen
(waarvan een groot deel in feite niet aan de beek zelf),
over het algemeen soorten die zich thuis voelen in
voedselrijke milieus.
Als laatste hebben in totaal 5 leden deelgenomen aan Florons
Eindejaars Plantenjacht. Iedere deelnemer heeft afzonderlijk de
resultaten doorgegeven via de website van de
Verspreidingsatlas.
N.B.
Alle resultaten van de inventarisaties zijn doorgegeven op
waarneming.nl en die zijn vrijwel allemaal gevalideerd en
komen dus in de NDFF terecht.
Theo van Loo Coördinator plantenwerkgroep
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Jaarprogramma 2021
Het jaarprogramma van de plantenwerkgroep kent drie soorten
bijeenkomsten:
Inventarisaties:
Bijeenkomsten die tot doel hebben om vast te stellen welke
planten in een gebied voorkomen. De resultaten worden met
derden gedeeld, zoals waarneming.nl , het waterschap, de
gemeente en eventuele belanghebbenden.
Excursies:
Bijeenkomsten die vooral ten doel hebben om te leren en te
genieten van natuurgebieden in de regio en een enkele keer iets
verder weg.
Determineeravonden:
Bijeenkomsten die ten doel hebben om onze
determinatievaardigheden te vergroten.
10 april

24 april

15 mei

29 mei

Excursie naar het Bunderbos tussen Geulle en
Bunde. We genieten van een uitbundige
voorjaarsflora van o.a. bosanemonen,
sleutelbloemen, verschillende soorten
viooltjes, goudveil en vele andere.
Inventarisatie in Helmond.
Tijd: 13.30 – 16.00 uur. Verzamelplaats nog
niet bekend.
Inventarisatie in Helmond.
Tijd: 13.30 – 16.00 uur. Verzamelplaats nog
niet bekend.
Excursie naar de Oeffelter Meent. We lopen
een wandelropute van 4,5 km. In het gebied
komen zeldzaamheden voor als klein
tasjeskruid, lathyruswikke, draadklaver en
kruisdistel.
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3 juni
16 juni

29 juni

10 juli

15 juli
21 juli

5 augustus

4 september

18 september

3 oktober
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Determineren in de Koekoek.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur.
Inventarisatie in Helmond.
Tijd: 18.30 - 21.00 uur. Verzamelplaats nog
niet bekend.
Inventarisatie in Helmond.
Tijd: 18.30 - 21.00 uur. Verzamelplaats nog
niet bekend.
Excursie naar het Beleven in Reusel. Dit
natuurgebied bestaat pas sinds 2008. De diepe
ontwateringssloten zijn gedempt en de
verrijkte grond grotendeels verwijderd. Er is
een wandelroute uitgezet van 7 km, die
gemakkelijk ingekort kan worden als dat nodig
is.
Determineren in de Koekoek.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur.
Inventarisatie in Helmond.
Tijd: 18.30 - 21.00 uur. Verzamelplaats nog
niet bekend.
Inventarisatie in Helmond.
Tijd: 18.30 - 21.00 uur. Verzamelplaats nog
niet bekend.
Inventarisatie in Helmond.
Tijd: 13.30 - 16.00 uur. Verzamelplaats nog
niet bekend.
Inventarisatie in Helmond.
Tijd: 13.30 - 16.00 uur. Verzamelplaats nog
niet bekend.
Paddenstoelenwandeling op de Refelingse
Heide in Nuenen.
Afhankelijk van het weer kan de datum nog
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veranderen, want er moeten wel paddenstoelen
zijn.
eind dec.
We doen als plantenwerkgroep mee aan de
Floron Eindejaars Plantenjacht. Datum en
plaats worden nog bekend gemaakt.
Theo v Loo Coördinator plantenwerkgroep

Jaarverslag Werkgroep Natuurbeheer 2020
De Werkgroep Natuurbeheer heeft tot doel: actieve
betrokkenheid bij onderhoudswerkzaamheden in de natuur om
te komen tot een zinvolle inbreng door leden en vrijwilligers en
het versterken van betrokkenheid bij de natuur. De werkgroep
beschikt sinds de oprichting in 2012 over een
gereedschapsuitrusting van redelijke omvang en over een eigen
IVN-tent. Daarnaast is er een deelnemerslijst van enerzijds
IVN-leden en anderzijds een aantal externe vrijwilligers. Totaal
potentieel was in 2020 ongeveer 45 deelnemers. Er zijn
voldoende mogelijkheden om opdrachten te krijgen van de
gemeente en enkele particulieren. Belangrijk blijft: aandacht
voor het veiligheidsbeleid en aandacht voor een
“natuurmoment” tijdens de pauze.
Wilgen knotten: Het wilgen knotten was ook in 2020 de
belangrijkste activiteit van de werkgroep. Daarnaast
verzorgden we aanplantwerk, ondersteuning voorbereiding
Tiny Forests in Helmond, organisatie NL-Doet en organisatie
Nationale Natuurwerkdag en begeleiding Adoptieplan
Stiphoutse Bossen met scoutinggroepen. Het overzicht:
• 24 jan.
Aanplanten wilgenperceel Eenselaar Stiphout op
verzoek van Stichting Croy
• 15 feb.
Wilgen knotten Brandevoort, Roselmanserf /
spoortunnel
• 29 feb.
Wilgen knotten Schootenseloop Stiphout
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•

7 mrt.
Aanplanten bosplantsoen Landgoed
Overbrugge; opdracht fam. Swinkels
• 14 mrt.
Landelijke dag NL-Doet (Oranje Fonds);
Warande; afgelast wegens corona
• 7 nov.
Nationale Natuurwerkdag; knotproject Croy;
afgelast wegens corona
• 4-5 dec Knotproject kasteel Croy alsnog uitgevoerd
• Jaar:
Ondersteuning van de voorbereidingen Tiny
Forests in Helmond (2 projecten)
• Jaar:
Begeleiding Adoptieplan Stiphoutse Bossen; na
de eerste coronagolf 3x een groep begeleid bij Langdaalven
(1 x LEV-team 24 sept / 1 x Scouting Paulus 25 okt / 1 x fa.
Van Spaendonck 22 nov) zaailingen uitplukken van dennen
en berken.
De plannen van alle scoutinggroepen om op 7
november naar hun adoptieven te gaan werken werden
allemaal afgelast wegens corona beperkingen.
Met uitzondering van de door corona beperkte of afgelaste
activiteiten, zijn alle andere succesvol verlopen: goede
resultaten, veilige werkomstandigheden, erg fijne onderlinge
relaties / werksfeer.

Jaarplan 2021 Werkgroep Natuurbeheer
In 2021 wil de Werkgroep Natuurbeheer opnieuw inzetten op
wilgen knotten in de winterperiode, begeleiding en
ondersteuning van het verlengde Adoptieplan Stiphoutse
Bossen, begeleiding en ondersteuning aanleg Tiny Forests
(twee projecten) en op de organisatie van de Natuurwerkdag op
zaterdag 6 november. De gemeente Helmond heeft onze
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Fotograaf Ad Adriaans

medewerking gevraagd voor het knotten van de wilgen op 1
locatie in ’t Groot Goor. Ook de knotwilgen op het
speeltuinterrein staan in de planning. We zoeken ook verdere
samenwerking met onze Bomenwerkgroep voor
aanplantprojecten zoals Plan Boom.
Ad Adriaans coördinator

Jaarverslag jeugd-IVN 2020
Ook bij het jeugd-IVN speelde corona parten en moesten we
verschillende activiteiten laten vervallen.
We gingen in 2020 van start met een binnen activiteit met het
thema winterslaap. In februari verzorgde Gilles ons van
informatie over ‘technologie uit de natuur’. Gilles had een

DE KATTENSTAART Winter 2021

46

presentatie gemaakt met beeldmateriaal. Daarna gingen we in
maart weer naar buiten voor de activiteit ‘bosjutten’. Het was
toen zonnig en warm weer. De kinderen zijn op zoek gegaan
naar bruikbare takken, mossen, enz. om daar naar eigen
fantasie iets van te maken.

Fotograaf Maria Nijssen

En toen kwam de slimme lock-down en werden scholen
gesloten. Ook het jeugd-IVN stopte met haar activiteiten. Om
de jeugdleden toch iets te bieden hebben we een natuurquiz
gemaakt en die verstuurd. Ieder kind dat mee deed kreeg een
prijsje. Er waren positieve reacties, ook van ouders die de quiz
samen met hun kind deden. De laatste activiteit van het jeugdIVN seizoen is altijd de dagtocht. Omdat dit ook tevens het
einde is van het seizoen, vertrekken jeugdleden vaak op dit
moment als lid als ze stoppen. Daarom hebben we in overleg
met ouders een aangepast programma bedacht. We zijn gaan
waterscheppen in de Robbert, daarna een wandeling naar
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Aarle-Rixtel naar Restaurant Schevelingen. Daar had Janny
gereserveerd en stonden de broodjes klaar. We hadden een
heerlijke lunch en deden spellen op het terrein ( grasveld ) van
het restaurant.
In september zijn we begonnen met een wandeling in de
Warande. Daarna gingen we in oktober naar het Buntven. Daar
deden we activiteiten die stonden in het teken van ‘zand’. Eind

Fotograaf Anne Regts

oktober gingen we naar ’t Goor voor paddenstoelen, vruchten
en zaden. En in november bestonden de opdrachten over en
met natuur vooral in spelvorm. Eind november hadden we een
foto-speurtocht in natuurgebied De Bundertjes.
Jammer genoeg kon de kerstviering niet doorgaan vanwege de
inmiddels strengere coronamaatregelen. We waren al bezig met
de voorbereidingen voor de kerst, maar helaas. Daarom hebben
Janny en ik voor ieder jeugdlid een kerstkaart gemaakt en zijn
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die samen met iets lekkers af gaan geven bij ieder jeugdlid
thuis.

Fotograaf Maria Nijssen

We waren vanaf januari 2020 met 20 jeugdleden en de
begeleiding bestond uit: Monique, Janny, Kevin, Gilles en
Maria. Na de zomer kon Monique ons team niet meer
versterken vanwege de sport van haar jongens op zaterdag
waar ze ook hard nodig is. Monique heeft toegezegd de
voorbereidingen van de ‘Opschoondag’ in het voorjaar te
regelen met de gemeente nog te organiseren. Heel fijn. Bedankt
Monique.
Voor 2021 hopen we dat het beter wordt. Er staat t/m juni een
programma op de website.
Maria Nijssen
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Jaarverslag 2020 Natuurgidsenwerkgroep
En het jaar begon zo goed.
5 januari een doorstapwandeling in De Bikkels; 60 deelnemers
2 februari een winter-, diersporenwandeling in Het Goor; 30
deelnemers
1 maart een landschappelijke wandeling door De Bundertjes;
75 deelnemers.
En toen werd het half maart en moesten we de wandelingen
annuleren.
Tot en met augustus konden we geen wandelingen meer
organiseren.
In september durfden we het weer aan, echter met maximaal 6
deelnemers per gids. Bovendien moesten belangstellende zich
aanmelden en hadden we een Corona-protocol voor de
wandelingen opgesteld. Bij de wandeling op 6 september, de
ruige natuur in Varenschut, hadden we 2 gidsen en dus 12
deelnemers. Meerdere belangstellenden moesten we
teleurstellen.
Bij de paddenstoelenwandeling in oktober, een wandeling
waarop andere jaren wel 50 belangstellenden afkomen, konden
we met 3 gidsen nu slechts 18 personen mee laten gaan.
Jammer dat een gezin van 3 mensen zonder bericht niet kwam
opdagen.
Half oktober werden de regels strenger: groepen buiten
maximaal 4 personen.
Bij de herfstwandeling op 1 november in de Bakelse Beemden
konden we met 4 gidsen slechts met 12 personen genieten van
het paddenstoelrijke gebied.
Bij de laatste wandeling van het jaar, een flinke vennenroute
door de Stiphoutse Bossen, moesten we weer veel aanmelders
teleurstellen. Met 5 gidsen
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Fotograaf Anne Regts

konden we 15 wandelaars een gezonde winterwandeling
bieden.
Ter relativering kunnen we vaststellen dat velen dit jaar op
eigen initiatief de natuur wisten te vinden. Diverse malen
openden journaaluitzendingen met een item over topdrukte in
de natuur.
Andere jaren berekenen we het gemiddeld aantal wandelaars en
vergelijken dat met voorgaande jaren, dit jaar laten we die
berekening en vergelijking om de voor de hand liggende reden
achterwege.
Wandelingen op aanvraag deden we dit jaar ook niet.
Antoinette van Bree, die anders veel aanvragen van
basisscholen en scoutinggroepen voor haar rekening neemt,
had dit jaar slechts in februari twee wandelingen.
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Voor 2021 hebben we weer een boeiend wandelprogramma; ik
hoop dat we het kunnen realiseren.
Anne Regts Coördinator natuurgidsen

Wandelprogramma 2021
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Nog enkele foto’s

Fototentoonstelling Cacaofabriek
Torenvalk met jongen Fotograf Jan de Leeuw

Fototentoonstelling Cacaofabriek
Herder Fotograaf Jan van Bommel

WERKGROEPEN 2020
Vogels

Stephan Meijer
0492 - 548757
Stephanmeijer2806@live.nl

Planten

Theo van Loo
0492 - 535755
tjvanloo@upcmail.nl

Cursussen

Setty Vos
0492 - 545649
setty_vos@hotmail.com

Seniorenwandelgroep

Setty Vos
0492 - 545649
setty_vos@hotmail.com

Natuurgidsen

Anne Regts
0492 - 477392
regts027@planet.nl

Jeugd-IVN

Maria Nijssen
0492– 477392
maria.nijssen@planet.nl

PR

perscontactivn@gmail.com
janvanbommel@mac.com

Ledenblad

Hans van Hout
06-45640162
0492-551682
ivn_helmond_redactie@hotmail.com

Ledenadministratie

Theo Penders
06 50 63 00 18
ivnhelmond@gmail.com

Natuurbeheer

Ad Adriaans
0492 – 529222
adadriaans@upcmail.nl

Fotowerkgroep-Webmaster,

Jan van Bommel

coördinator pr werkgroep

06 54 37 81 73
janvanbommel@mac.com

Bomenwerkgroep

Jeanne Moorman
06 41 12 56 62
jassana56@hotmail.com

Lezingen

Setty Vos (IVN) en Henk van Schayk (KNNV)
0492 - 545649
setty_vos@hotmail.com

Contributie per jaar
Lid

€ 28.00 (minimaal) geeft recht op landelijk- en afdelingsblad

Huisgenoot lid

€ 8,00 (minimaal)

Donateur

€ 10,00 (minimaal) geeft recht op afdelingsblad

Donatie scholen

€ 30,00

Opgeven:

op elk moment via ivnhelmond@gmail.com (ledenadmin)

Opzeggen:

vóór 1 november, bij de ledenadministratie

Betalingen:

Rek. NL 02 RABO 0300 8445 49 t.n.v. IVN afd. Helmond

IVN Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Helmond

De Kattenstaart is het jaarboekje van het IVN afdeling
Helmond. Het blad verschijnt éénmaal per jaar, in februari.
Een speciale webversie wordt in kleur gepubliceerd op de
website van de afdeling.
Kopij insturen naar H. van Hout,
E-mail: ivn_helmond_redactie@hotmail.com
homepage

http://ivn.nl/afdeling/helmond

E-mail

ivnhelmond@gmail.com

