MOSELLA
Een uitgave van IVN Geysteren Venray
November/ December 2018

Wat is IVN Geysteren-Venray?
Het IVN (Instituut Voor Natuureducatie en Duurzaamheid) is een landelijke
organisatie die werkt aan een duurzame samenleving. Dit doet het IVN met vele
enthousiaste vrijwilligers, die actief zijn in 170 plaatselijke afdelingen. IVN
Geysteren-Venray is zo’n afdeling, waarin circa 160 volwassen leden en ongeveer 40 jeugd– en jongerenleden actief zijn.

Wat is het doel van IVN Geysteren-Venray?
Sinds onze oprichting in 1981, streven we naar bescherming van onze mooie
landschappen en natuur. Hoe? Door de betrokkenheid van mensen te vergroten.
Dit doen we door iedereen die ervoor open staat - van jong tot oud - van dichtbij de natuur te laten beleven. Want beleving en verwondering leidt tot betrokkenheid en wij geloven dat betrokkenheid leidt tot duurzamer gedrag.

Wat doen we allemaal?
Een greep uit al onze activiteiten voor zowel leden als niet-leden:
We organiseren natuurexcursies, gezinswandelingen, fietstochten, een boottocht en dagexcursies. Op verzoek gidsen we wandelingen. We voeren beheers
werkzaamheden uit in de natuur. Ook organiseren we lezingen, cursussen en
workshops. Daarnaast zijn op het gebied van vogels, planten, insecten, gidsen en
jeugd diverse werkgroepen actief. Je leest alles over onze activiteiten op onze
website: www.ivn-geysteren-venray.nl

IVN-lid of donateur van de afdeling worden?
Meld je aan bij onze ledenadministratie:
Theo Verhoeven. Email: penningmeester@ivn-geysteren-venray.nl
IBAN: NL36 RABO 0156 3203 39 ten name van IVN Afd. Geysteren-Venray.

Wat zijn de kosten?
Het donateurschap kost € 20,00 per jaar voor volwassenen.
Het IVN-lidmaatschap kost € 28,65 per jaar voor volwassenen.
Het lidmaatschap voor Jongeren IVN (12-16 jaar) en Jeugd IVN (6-12 jaar)
kost € 10,00 per jaar voor het eerste kind. Elk volgend kind uit een gezin
betaalt slechts € 5,00.
Per adres ontvang je 6 x per jaar het verenigingsblad de Mosella.
Jeugdleden krijgen voor elke activiteit een informatiebrief.
IVN-leden ontvangen het landelijke tijdschrift Mens en Natuur.
Aanvullende mogelijkheid: Abonnement op tijdschrift De Natuurgids: € 15,50

Website: www.ivn-geysteren-venray.nl
IVN Geysteren-Venray
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Onder gestoven eik in het Odapark.
De Kerstwandeling vindt dit jaar plaats in
het Odapark en Vlakwater. Op de foto is
een eik te zien waarvan het onderste gedeelte van de stam ten gevolge van stuifzand niet meer zichtbaar is, De rechtopstaande takken van de eik zie je langs de
stam uitsteken.
Wilt u meer zien van de bossen in het
Odapark en Vlakwater ga dan mee met de
Kerstwandeling op zaterdag 22 december. Zie elders in deze Mosella.
IVN Geysteren-Venray
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Mosella
Wil je iets publiceren in de Mosella of op de website?
Heb je iets aparts waargenomen, bijzondere planten of vogels gezien,
iets beleefd tijdens het struinen door de natuur dat je de moeite
waard vindt om in de Mosella te vermelden, stuur (of mail) dan even
een berichtje hierover naar de redactie van de Mosella t.a.v.:
Emile Simons, Randenrade 46, 5807 BM Oostrum.
E-mailadres : emile.simons@planet.nl
Kopij voor de Mosella en website:
Kopij svp voorzien van uw naam en voorzien van enige toelichting zodat
duidelijk is waar het geplaatst moet worden. Wilt u tekst met foto’s
insturen dan gaarne ook de foto’s apart bijvoegen bij de e-mail.
Redactiecommissie:
Emile Simons, Esther Swinkels, Marije Freriks, Rob de Ruiter en
Chrit Luys. Algemene communicatie en PR: Esther Swinkels.
Inleveren kopij voor de volgende Mosella:
Januari/ Februari 2019 vóór 1 december 2018.

*****
Seniorenwandeling in de Castenrayse Vennen
Datum
: donderdag 8 november 2018
Vertrek : 14.00—16.00 uur
Startpunt : bij de Rietweg in Castenray (zie tekst beneden)
Het gebied de Castenrayse Vennen,
kortweg in de volksmond “de Paes
“genoemd.
Het is ontstaan in een breed dal van
de Lollebeek en haar zijtak de diepe
leng. Op de hogere gebieden rondom
het dal liggen beboste zandverstuivingen. De Breehei in het westen en
de boswachterij Horst in het zuiden. Vroeger waren het veelal drassige zure weilandjes waar men voor
en na turf stak en baggerde.
IVN Geysteren-Venray

pagina 4

Deze turfgaten, ook wel petgaten oftewel moerkuilen genoemd, bleven
achter en begonnen langzamerhand te verlanden. Dit proces gaat
steeds sneller en er ontstaat moeras, met wilgen elzen, het elzenbroekbos. Bij deze herfstwandeling kan men ook de oude vennen nog
herkennen waar men vroeger geschaatst heeft, deze zijn nu zichtbaar
doordat de bomen weinig meer blad hebben.
Voor de wandeling is stevig en waterdicht schoeisel aanbevolen, het
kan soms in deze tijd van het jaar erg nat en moerassig zijn.
De Castenrayse Vennen bereikt u:
Komende vanaf Venray het dorp doorrijden, dan de eerste weg rechts
de Rietweg nemen, op het eind van deze weg start de wandeling.
Komende vanuit Horst de eerste weg voor het dorp links de Rietweg.
Komende van Oirlo de rondweg volgen en de Horsterweg oversteken en
dan bent u op de Rietweg.

*****
Op de grens van Brabant en Limburg
Datum
: zondag 18 november 2018
Tijdstip : 10.00-12.00 uur
Startpunt : vanuit Venray slaat u vanaf de Maasheeseweg linksaf
de Metaalweg in, het einde van de weg rechts af de Spurkt op.
Vlak voor dat deze weg onder de A73 doorgaat, linksaf en parallel
met de snelweg tot de weg stopt.
Vandaag wandelen we in de Overloonse duinen, op de grens van Brabant
en Limburg. Het Limburgse deel is is vooral het stroomdal van de Loobeek, een aantal jaar geleden is dit getransformeerd van landbouwgrond
tot natuur met waterbegingsfunctie, er is begrazing met jong vee maar
dit lijkt niet voldoende,
want er moet ook nog gemaaid worden, gezien de
vele jonge boompjes .
IVN Geysteren-Venray
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We gaan hier ook een stukje in lopen, rond een van de aangelegde poelen. Op het Brabantse deel zijn de duinen met bos aangeplant, maar op
kapvlaktes komt de hei, die er vroeger stond, weer terug. In het bos
woont ondermeer een dassenfamilie, vossen en reeën. Ze leven verborgen en zijn in de nacht actief, maar laten veel sporen achter. Kortom
ondanks de tijd van het jaar zal dit een gevarieerde wandeling worden.

*****
Zoönose overdracht van infectieziekte door dier op mens
Datum : maandag 26 november
Tijd : 20.00 uur
Plaats : De Kemphaan Kennedyplein Venray
Niet minder dan zestig procent van alle bekende infectieziekten worden overgebracht door dieren op mensen. Bij nieuwe infectieziekten is
dat percentage zelfs zeventig procent. Wereldwijd komen meer dan
830 soorten zoönosen voor. In Nederland zijn zo’n honderd soorten
bekend. Bekend is de ziekte van Lyme die overgebracht wordt door een
teek of de Q-koorts die in 2007 tot 2011 veel slachtoffers kende en
overgebracht werd door melkgeiten en melkschapen of neem de Malaria, die jaarlijkse wereldwijd meer dan 425.000 dodelijke slachtoffers
voor haar rekening neemt. Niet alleen de veehouderij of de vrije natuur
maar ook huisdieren vorm een bron tot infecties.
In deze lezing wordt getracht een beeld te geven wat zoönosen zijn, de
gevaren ervan, hoe ze worden overgebracht alsmede de verschillende
soorten van zoönosen.
Uiteraard worden diverse
verschijnselen belicht.
In het eerste deel van de
lezing zal Ron Vodegel het
algemene beeld van zoönosen schetsen en Han Monteiro zal de gevaren behandelen wanneer we op
pad gaan in de natuur.
IVN Geysteren-Venray
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Varia-avond IVN Geysteren Venray
Datum : maandag 17 december 2018
Plaats : De Kemphaan Venray
Aanvang: 20.00 uur.
Deze avond kunnen leden en ook niet leden een presentatie houden
over diverse onderwerpen over flora,fauna, landschap, milieu en nieuwe
ontwikkelingen hieromtrent.
Wij hebben dit jaar de volgende personen bereid gevonden om een
korte presentatie te houden:
1. De uilenwerkgroep. De ontwikkelingen en
werkzaamheden in het afgelopen jaar.
Hoe is het gegaan met de uilen in onze regio?
Onze aspirant uilenringers Gerrit Michels en
Wim Gielens vertellen in het kort over de
moeilijke weg om officieel als uilenringer gecertificeerd te worden in Nederland.
2. Theo Bouten en Rien Eikmans vertellen
over de bijzondere waarnemingen van het
afgelopen jaar op het gebied van flora en
fauna; met name over de onderwerpen: vlinders, libellen, vogels en amfibieën in ons
werkgebied.
Een korte introductie over verrekijkers voor
de doorsnee natuurgids. Waar moet bij de aanschaf vooral op gelet
worden? Wat kost een goed bruikbare verrekijker en een goede telescoop voor de vogelaar? We hebben als club een eigen telescoop die
ook uitgeleend mag worden aan onze leden. Hoe kun je dit regelen?
3. De natuurfotograaf Joep van Gogh heeft een diapresentatie gemaakt van allerlei insecten, vlinders, vogels uit eigen bestanden.
Het maken van één speciale foto kan uren in beslag nemen.
Al met al beloofd het een interessante leerzame avond te worden, verzorgd door eigen leden.
IVN Geysteren-Venray
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Kerstwandeling in het Odapark en Vlakwater
Datum
: zaterdagmiddag 22 december 2018.
Tijdstip : 14.00 - 16.30 uur.
Startpunt : Parkeerplaats aan de Merseloseweg tegenover het
Vicurie Ziekenhhuis in Venray.
Het Odapark is
een park in Venray
dat in het oosten
aansluit op het
stadsbos Vlakwater.
Dit park van 19 ha
was vroeger eigendom van de Zusters Ursulinen, die
er een meisjesinternaat beheerden, Jerusalem
genaamd.
Het park werd door de Zusters in 1899 ingericht, kwam in 1981 in bezit van de gemeente Venray en werd een openbaar park.
Het is een park op voormalig glooiend stuifzandgebied, waar ook een
aantal oude bomen en lanen zijn te vinden. In dit park worden een
60-tal eigentijdse beelden tentoongesteld. Ook is er een tentoonstellingsruimte voor eigentijdse kunst, het Theehuis genaamd.
In dit mooie natuurgebied wil INV Geysteren-Venray haar jaarlijkse
Kerstwandeling houden.
Natuur en cultuur zijn er volop aanwezig en onze gidsen zorgen voor
een mooie rondwandeling.

IVN Geysteren-Venray
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Jaarlijkse (vogel)boottocht over de Maas
Datum
: zondag 13 januari 2019.
Vertrekpunt : parkeerplaats achter supermarkt JUMBO in Wanssum
Vertrektijd : vanaf 9.30 uur inschepen, vertrek boot klokslag
10.00 uur. Einde 12.30 uur.
Na in de jaren 1995 en 1996
in de maand januari een vogelwandeling langs de Maas
gemaakt te hebben, kwam
een van onze leden met het
voorstel om in 1997 in plaats
van een wandeling langs een
boottocht over de Maas te
maken.
Dat dit nog niet zo’n slecht
idee was, blijkt alleen al uit het feit dat we sindsdien jaarlijks dit
tochtje maken en het een van onze vaste programma- onderdelen is
geworden.
Heeft u ook zin om mee te varen, meldt u dan aan door € 7,50 over te
maken op rekeningnummer NL36RABO 0156 3203 39
tnv IVN Geijsteren-Venray, onder vermelding van “boottocht IVN”.
Wacht niet te lang want vol is vol!!!
We vertrekken om 10.00 uur richting Vierlingsbeek en Sambeek en we
zullen om ongeveer 12.30 uur weer terug zijn in Wanssum.
Je hoeft geen fervente vogelliefhebber te zijn om aan dit tochtje deel
te nemen, degenen die een gezellige en leuke zondagochtend op de
Maas willen doorbrengen zijn eveneens van harte welkom aan boord.
Tot ziens op de Filia Mosae!!!!

IVN Geysteren-Venray
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Wist U dat:

• De PR werkgroep is uitgebreid met Rob de Ruiter. Rob verzorgt de digitale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

publicaties.
De cursus voor Landschapsgids, georganiseerd door IVN Geysteren-Venray
en IVN de Maasdorpen voor de regio Maasdal, is op 13 oktober gestart met
22 deelnemers.
De Heidsche Peel opnieuw is ingericht en op 25 oktober wordt opgeleverd.
Er op 6 oktober een erg interessante IVN Ledendag in Nijmegen heeft
plaatsgevonden.
De jaarlijkse fietstocht op zondag 9 september 33 belangstellenden mocht
verwelkomen. De fietsveerpont in Blitterswijck heeft 3 keer op en neer mogen varen.
Het leden aantal van het IVN Geysteren-Venray nog steeds toeneemt.
De Natuurfotografie workshop met als thema paddenstoelen op 29 september niet is doorgegaan vanwege gebrek aan paddenstoelen. Deze is verplaatst
is naar 27 oktober. Er is nog plaats voor enkele deelnemers.
De leiding van het Jeugd-IVN is uitgebreid met 2 aspirant hulpgidsen. Anne
en Maaike zijn ooit als 8-jarige lid geworden van het IVN.
De wandeldriedaagse in augustus geslaagd mag noemen met respectievelijk
16, 20, en 18 deelnemers.
De gidsen van de vollemaanswandeling op vrijdag 27 juli geen wandelaars
heeft kunnen verwelkomen. De temperatuur was om 20.00 uur nog 33 graden.
Op 26 augustus er een excursie is geweest naar het voedselbos in Keteldal in
de buurt van Nijmegen. Dit voedselbos van ruim 2 ha groot, levert jaarlijks
ongeveer 300 verschillende producten, zoals: allerlei fruit, bessen en kruiden,
De website van het IVN Geysteren–Venray in 2019 in een nieuw jasje wordt
gestoken.
De dagtocht naar het verdronken land van Saefhinge, gepland op 1 september, helaas is geannuleerd. Niet vanwege te weinig belangstelling. Jammer
genoeg kregen we het vervoer niet geregeld. Met 17 deelnemers was de groep
groot genoeg voor een interessante excursie, echter te weinig voor de touringcar.
Op 15 augustus een Amerikaanse nerts is waargenomen door Diana Cremers.
Het bestuur eind oktober aan de slag gaat met het nieuwe jaarprogramma.
Heeft u een leuk idee of een plek waar u onder leiding van een gids wilt wandelen laat het ons weten.

IVN Geysteren-Venray
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Educatief allerlei
Nul
Het viel mij direct op bij het herlezen van m’n schrijfsel in de vorige
Mosella: boven aan de tweede bladzijde begon de zin er mee: “800 jaar
geleden waren de Engelse en Nederlandse Grote vuurvlinders door een
even brede Noordzee gescheiden als
200 jaar geleden het geval was,
voordat de Engelse populatie uitstierf.” Niet 800, maar 8000 jaar
geleden waren de omstandigheden
gunstig voor een vestiging van de
Vuurvlinder in het laagveen dat zich
ontwikkelde op de laagvlakte tussen
Engeland en Nederland!
Dus na de vorming van de Maasduinen. Ik blijf het gek vinden dat deze
fout mij bij de correctie niet is opgevallen. Sorry. Hoewel bij sommige
insecten evolutionaire veranderingen snel kunnen plaatsvinden (soms,
zoals bij fruitvliegjes binnen luttele generaties), kan ik me voorstellen
dat de vorming van Vuurvlinder naar Grote vuurvlinder heel langzaam is
verlopen. Ze hebben maar een generatie per jaar en hoewel het groter
worden in een gematigd klimaat wat voordelen heeft zoals het langer
vasthouden van warmte, het vervoeren van een groter pakket eieren en
het doorkruisen van een groter territorium, kunnen kleinere individuen
zich ook best manifesteren. En dan gaat de omvorming vele jaren duren.
Na de zomerdroogte de eerste buitjes
Niet alleen werd Nederland weer groen; sommige planten begonnen na
het eerste uitlopen snel te bloeien. Alsof ze vonden dat ze te kort geschoten waren. Nog geen 5cm hoog en de eerste gele Vlasbekjes verschenen al naast het asfalt van het fietspad van de Venrayseweg. En
dat terwijl het Vlasbekje een overblijvende plant is.
IVN Geysteren-Venray
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In deze berm gedroeg de
Avondkoekoeksbloem zich
op dezelfde wijze bij
droogte en hitte.
Het best aangepast aan
een hete droge zomer lijken Boerenwormkruid en
Zeepkruid. Zij blijven de
hele zomer doorbloeien en
groen. Ook Boerenwormkruid bloeit, maar nu door het maaibeleid op 5cm boven de zandbodem.
De heldere gele schermen boven het fijne lichtgroene blad heeft mij
stiekem de naam “Koningin van de berm” doen bedenken. Hoe komen de
genoemde bermplanten aan hun naam?
Daar moet je bij het Vlasbekje voor op je knieën. Tenminste als je het
niet wilt plukken. De gesloten geeloranje bloem heeft wel wat weg van
een Leeuwenbek, die alleen open gaat voor sterke bezoekers als hommels en bijen. Alleen zij krijgen toegang tot de lange bloemspoor gevuld met nectar. Met Vlas worden de smalle bladeren vergleken.
De Avondkoekoeksbloem begint in de middag te bloeien. Maar tegen
het donker worden verspreiden de witte bloemen, die helder oplichten
in het maanlicht, een fijne geur die insecten aanlokt.
De naam Koekoeksbloem verwijst naar de periode dat koekoeken regelmatig roepen. Maar dit geldt alleen voor de echte koekoeksbloem.
Het Boerenwormkruid heeft een geschiedenis van medicatie achter de
rug. De plant bevat sterk ruikende etherische oliën, waarmee je wormen en motten kunt bestrijden. En voor mensen met een minder verfijnde smaak is de plant als keukenkruid te gebruiken.
Zeepkruid deed z’n naam eer aan. De plant werd geoogst, de wortelstok gekneusd. In water gekookt krijg je een schuimende vloeistof die
werd gebruikt voor het wassen van wol. Zeepkruid werd voor dit doel
gebruikt. De vindplaatsen zijn lang niet altijd natuurlijk.
Naslag: Reader’s Digest”Wilde Planten”

Wim Jongejans.
IVN Geysteren-Venray
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De Paddenstoel: opgeruimd staat netjes
In de 17e eeuw, de Gouden Eeuw, komt De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden door nieuwe technologieën in ander vaarwater, met veel rijkdom
voor de elite. De Nederlandse vloot domineert de wereldhandel. Vele bossen
worden gekapt voor het hout waarvan de schepen worden gebouwd. Deze ontbossing is volgens dit nieuwe sprookje er mede de oorzaak van dat de paddenstoelen zijn ontstaan om de “rotsooi” op te ruimen. Luister:

De geur van gezaagd en geschaafd hout is de lekkerste die de kleine
Froutje kent. Ze speelt niet met poppen maar met de houtkrullen op
de werf en tikkertje met verstop in de in aanbouw zijnde schepen. Als
jong meisje deelt ze haar vaders liefde voor mooie schepen en waar
scheepsbouwer Stoel zich ook vertoont, zijn enige dochter is aan zijn
zijde, zodat iedereen in de wereld van de scheepsbouw Froutje met
haar kleurrijke hoedjes kent.
Stoel is een van de belangrijkste scheepsbouwers van die tijd. Hij bezit enkele van de grootste werven van de Lage Landen, meerdere houtzaagmolens en verschaft werk aan tal van handwerkslieden, zoals ankersmeden, timmerlui, teerstovers, touwslagers en zeilmakers. Stoel is
ook een vernieuwer. Zijn schepen zijn niet alleen groter maar varen
ook sneller door het samenspel van de verschillende grote zeilen.
En Stoel is een perfectionist: “Kleine meid, ik ga op onze werven nog
veel betere schepen bouwen. De Republiek heeft dat nodig. Wij zijn de
machtigste zee- en handelsnatie ter wereld! Willen we Engeland de
baas blijven, dan hebben we nog grotere en vooral nog snellere schepen nodig. En jij gaat dat allemaal meemaken!”
Regelmatig gaat hij op reis naar o.m. Duitsland, de Oostzeelanden en
Noorwegen, op zoek naar het beste hout en al op jonge leeftijd gaat
Froutje met hem mee om het verschil tussen de verschillende houtsoorten te leren kennen. Hoogtepunt vindt ze de tochten die ze samen
met de houthakkers maken door de dichte, duistere bossen, op zoek
naar kolossale bomen voor de grote, sterke masten. Overal waar ze
komen worden de grootste en sterkste bomen gekapt voor de handelsvloot van de Republiek.
Na de dood van haar vader zet ze met haar man voortvarend de
scheepsbouw voort. Ze ziet erop toe dat, in een tijd waar wanorde en
stank normaal lijken, haar werven zich onderscheiden door properheid
en ordelijkheid. Maar Froutje verlangt terug naar de tochten die ze
als kind naar de Scandinavische wouden maakte.
IVN Geysteren-Venray
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Na vele jaren reist ze dan ook weer naar de uitgestrekte wouden van
weleer om de beste stammen uit te zoeken. Oude tijden herleven en
Froutje geniet als vroeger. Tot ze op de terugweg is. Want als de talrijke karren richting kust ratelen om daar hun lading dikke boomstammen op schepen en vlotten te laden, weet ze niet wat ze ziet. De wegen lopen niet meer langs dichte bossen, maar langs open, half kaalgeslagen velden die bezaaid zijn met hopen takken en wortelstronken. ’t
Is een waar slachtveld. Onthutst stapt ze uit en tegen haar reisgenoten zegt ze: “Wij scheepsbouwers hebben zoveel hout nodig, dat we de
bossen vernield hebben. Ook ík ben hier verantwoordelijk voor. Ik
schaam me diep en ik wil mijn verdere leven wijden aan het herstel van
de bossen.” Waarna ze de leeggekapte bossen inloopt om nooit meer
terug te keren.
Jaar in jaar uit zien de dorpelingen een vrouwtje met kleurrijke hoedjes, takken sjouwen om jonge boompjes ruimte te geven uit te groeien.
Eerst lachen ze haar haar uit, maar ten slotte vergeten ze haar. Terwijl het jonge groen uitgroeit tot stevige bomen, denkt niemand meer
aan fleurige Froutje als ze vele jaren later door de hernieuwde bossen
lopen, waarin de korhoenders, herten en vossen zijn teruggekeerd.
Wel verbazen ze zich over nieuwe planten. Zijn het eigenlijk wel planten? Nieuw zijn de talrijke kleine vreemd gevormde bolletjes met een
verscheidenheid aan fleurige hoedjes. Als ze de rare plantjes onderzoeken, ontdekken ze dat het bosopruimers zijn. Onder de verdorde
bladeren lopen dunne witte draden over rottend hout, eindigend in een
vrucht boven de grond. Ze ontdekken dat sommige van die vreemde
planten op bomen groeien die ernstig ziek zijn, andere vooral op rottend hout en weer andere op herfstbladeren.
Een oude man herinnert zich dan het gekke vrouwtje dat jaren geleden
de gekapte bossen ging opruimen. Sindsdien weten de dorpelingen het
zeker: die nieuwe gewassen moeten het betoverde bosvrouwtje zijn
met haar fleurige hoedjes, de bosopruimster. De mensen noemden het
nieuwe gewas “paddenstoel”, naar Froutje Stoel en naar de kleine padjes die zo graag onder de hoedjes in de vochtige bosgrond zitten.
En, zo wordt er gefluisterd ,’s nachts dwalen er heksen rond…
In de geschiedenis zijn diverse beschavingen ten onder gegaan doordat ze de
natuurlijke hulpbronnen hebben uitgeput, zoals de Paaseilanden.
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De ontbossing van de Lage Landen komt voor een deel op het conto van de
scheepsbouw in de Gouden Eeuw, toen de Nederlanden een toonaangevende
zeevaart- en handelsnatie waren. Ook Ierland en delen van Engeland zijn ontbost voor de omvangrijke Engelse vloot die de hegemonie van de Republiek
overnam. Paddenstoelen zijn plant noch dier, ze vormen een apart groep. Ze
maken geen bladgroen aan. De meeste leven van levende of dode organismen,
soms ten koste van de boom, b.v. de berkendoder, soms in symbiose met de
berk, b.v. de vliegenzwam. Vaak leven ze van dode materialen die ze
“verteren” om aan voedsel te komen. Een paddenstoel is de vrucht met sporen
(zaden) van een draderige ondergrondse massa.
Bron: Els Baars natuurverhalen.

Landelijke ledendag 6 oktober 2018 in Nijmegen
6 oktober was de landelijke IVN ledendag in de stad Nijmegen. De stad die
uitgeroepen is tot de European Green Capital. We hebben mogen luisteren
naar prominente gastsprekers. Joszi Smeets, o.a. lid van de commissie
Duurzame Veehouderij. Zij sprak o.a. over het proces van de productie van
ons voedsel voordat dit terecht komt bij de consumenten. Matthijs Schouten, ecoloog en natuurfilosoof toonde hoe er door verschillende culturen
naar de natuur gekeken wordt en liet het publiek nadenken over jouw blik
en positie in en op de natuur. De laatste spreker Thijs van Vuure liet ons
genieten van de lezing: "What is it like tot be a bird". In de lezing liet
Thijs tijdens een interactief intermezzo zien dat mensen en vogels niet zo
veel verschillen, dezelfde cycli verlopen. Het ochtendgedeelte werd afgesloten met de uitreiking van de scharrelkidsprijs aan de Groentjes van IVN
Maas en Niers. Top.
Na een heerlijke lunch waren er de diverse workshops en rondleidingen.
Het publiek had de keuze uit:
- Workshop: cultuurhistorie Nederland.
- Workshop: Van inspiratie tot actie met storytelling.
- Workshop: Hoe krijg ik de Nederlandse massa in een Groene flow.
- Excursie: via de Stevenskerk en Waag nar de Bastei.
- Excursie: Rondrit Ooijpolder met zonnetrein.
- Excursie: Waal en Spiegelwaal.
- Excursie: Valkhofpark en bunker.
- Excursie: De Stadspark.
- Excursie: Iconisch Kronenburg Park.
- Rondleiding: Bastei.
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Persoonlijk heb ik de tocht door de natuur van de
Ooipolder met de Zonnetrein gemaakt. Later op
de middag heb ik genoten van de rondleiding in
de Bastei, het centrum voor natuur en cultuurhistorie in Nijmegen.
Het was een geweldige dag met een fantastisch programma, vol met natuur
en cultuur, met gelijkgestemde mensen.
IVN Ledendag wordt jaarlijks georganiseerd. Voor wie er niet zijn geweest: een aanrader en houdt deze happening voor 2019 in de gaten.
Marije Freriks.

*****
Wandelingen in de omgeving
IVN Rijk van Nijmegen
Natuurexcursie: Eco-afdruk.
Datum: zondag 11 november. Tijd: 14.00 –16.00 uur
Startpunt: Dorpshuis De Ubburgh, Kasteelselaan 60, Ubbergen.
Kosten : 2 euro per persoon. Het is gratis voor kinderen tot 16 jaar,
voor IVN-leden, voor KNNV-leden en leden van Groei en Bloei.
Natuurexcursie: Bosbeheer.
Datum: zondag 9 december. Tijd: 14.00-16.00 uur.
Startpunt: Beukenlaan bij de kruising Scheidingsweg, Nijmegen
Kosten : 2 euro per persoon. Het is gratis voor kinderen tot 16 jaar,
voor IVN-leden, voor KNNV-leden en leden van Groei en Bloei.
IVN De Groene Overlaat Cuyk. Historisch Ommetje
Datum: Zondag 16 december. Tijd: 14.00 uur
Startpunt: Past. Bogersplein (kerk) St.Hubert
Nationaal Park de Maasduinen. Erfgoedexcursie
Datum: Zaterdag 10 november. Tijd: 10.00 -11.30 uur
Startpunt: Parkeerplaats Landgoed Arcen, Lange Heg, Arcen
Rondleiding bij kasteelruine Bleijenbeek.
Datum: Zondag 9 december. Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Startpunt: Paviljoen Bleijenbeek, Bleijenbeek 14 in Afferden
Aanmelden verplicht. Zie website Nationaal Park de Maasduinen.
IVN Geysteren-Venray
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Wie doet wat binnen IVN Geysteren-Venray?
Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Marije Freriks
Stan Schaekens
Theo Verhoeven

Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Erevoorzitter

Piet Weijers
Theo Bouten
Wim Mommen
Jan Gootzen

Ledenadmin.

Stan Schaekens

0478-501325 mfh.freriks@hccnet.nl
0478-691832 schaekens@ziggo.nl
0478 585270
penningmeester@ivn-geysteren-venray.nl
0478-531878 mts.weijers@comveeweb.nl
0478-588327 bouten@home.nl
0478-587958 mommen@home.nl
0478-691832 schaekens@ziggo.nl

PR en communicatie
Kopij Mosella/website Emile Simons
Webbeheer
Chrit Luys
Algemene PR en com. Esther Swinkels
Digitale publicaties
Rob de Ruiter

0478-585314
0478-501325
0478-785333
06-30214744

emile.simons@planet.nl
c.luys@hccnet.nl
estherswinkels@cs.com
rob.de.ruiter@gmail.com

Contactpersonen werkgroepen
Gidsenwerkgroep
Martin Kusters
Jeugd IVN
Marleen Jacobs
Jongeren IVN
Marije Freriks
Ouderen IVN
Marije Freriks
Plantenwerkgroep
Piet Weijers
Insectenwerkgroep Lo Troisfontaine
Vogelwerkgroep
Joof Teeuwen
Weidevogelwerkgroep Jan Michels
Kerkuilenwerkgroep Piet Willems
Steenuilenwerkgroep Gerrit van Meijel
Overige uilensoorten Wim Gielens
Gezin/vakantieactivit. Info secretariaat
Natuurbeheer
Theo Bouten
Vleermuizenwerkgr. Theo Bouten
Monitoring
Theo Bouten
Schooleducatie
Wim Mommen

0478-588180 martkusters@ziggo.nl
0478-501325 mfh.freriks@hccnet.nl
0478-501325 mfh.freriks@hccnet.nl
0478-531878 mts.weijers@comveeweb.nl
06-15954350 lo.troisfontaine@home.nl
0478-586757 j.teeuwen@home.nl
0478-541563 mar-jan@home.nl
0478-584006 pietwillems@natske.nl
0478-580086 gerritvanmeijel@ziggo.nl
0478-510640 wimgielens@home.nl
0478-691832 schaekens@ziggo.nl
I
0478-588327 bouten@home.nl
0478-588327 bouten@home.nl
0478-588327 bouten@home.nl
0478-587958 mommen@home.nl

Wandeling op verzoek
Op verzoek geeft IVN Geysteren-Venray ook wandelingen voor besloten gezelschappen.
Hiervoor vragen wij een kleine vergoeding. U kunt zich wenden tot de gidsencoördinator.
Martin Kusters 0478-588180 martkusters@ziggo.nl

Bezoekadres
De meeste binnenhuisactiviteiten vinden plaats in het JUG op de eerste verdieping van
‘de alde Schôl’ in Geysteren, Dorpstraat 15 Geysteren. Voor activiteiten waar we meer
bezoekers verwachten, wijken we uit, o.a. naar de Kemphaan, Kennedyplein 1 Venray.

IVN Geysteren-Venray

pagina 19

