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als u dit infoblad ontvangt is 2022 bijna voorbij en staan we kort voor de overgang 
naar het jaar 2023. Bij de vorige jaarwisseling 
sprak het bestuur de hoop uit dat we langzaam 
zouden terugkeren naar een leven zonder 
corona.  Gelukkig is deze wens in vervulling 
gegaan en hebben we in 2022 alle geplande 
activiteiten kunnen uitvoeren. We hebben zelfs 
in april de snuffelmarkt weer kunnen 
organiseren en in september de altijd gezellige 
BBQ.  Hopelijk kunnen we dit in 
2023 herhalen,  samen met vele 
andere activiteiten.   

 

 

Nieuwjaarsreceptie. 

 

Zaterdag 7 januari 19.30 uur, Koningsbeemd. 
 

2023 wordt het zevenenveertigste jaar van IVN 
Hoensbroek. We mogen terugkijken op een jaar 
waarin gelukkig weer veel activiteiten mogelijk 
waren.  Graag nodigen wij alle leden en iedereen 
die IVN Hoensbroek een warm hart toedraagt uit 
om met ons te proosten op het nieuwe jaar, elkaar 
te ontmoeten en elkaar het beste toe te wensen 
voor 2023. Wij heten jullie op zaterdag 7 januari 
van harte welkom in ons verenigingslokaal 
Koningsbeemd. 
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Inloopavond.  
De Konigsbeemd is in deze periode 
geopend op  16, 23 en 30 januari en op 13, 
20 en 27 februari.   Nadere invulling van 
deze avond in overleg met de aanwezigen. 
 

Werkgroep natuurbeheer 
7 januari en 4 februari 
 

Bestuursvergadering 
9 januari en 6 februari  



 

 

De“Woensdagwandelgroep”  
 

Woensdag 11 en 25 januari en woensdag 8 en 22 
februari.  Vertrek vanaf de Koningsbeemd om 
10.00 uur  
 

Hier zijn weer de datums voor onze wandelingen in 
januari en februari. Heeft U interesse, kom gewoon een 
keertje mee. Wilt U wat meer informatie, neem gerust 
contact op met een van deze dames. 
 
Lenie Quadackers:  045-4040440 en Steffie Broekhuis :   06-22337350 
 

Middagwandeling Schinveldse bossen 
 

Zondag 19 februari vanaf Kasteel Hoensbroek om 13.00 uur 
 

Omdat we niet weten wat de weersomstandigheden 
zijn, blijven we een beetje in de buurt.  
Tegen de grens van Duitsland aan, bevinden zich de 
Schinveldse bossen. Hier lopen wij de 5 sterren 
wandeling. Deze route refereert aan de 5 sterren die 
zijn toebedeeld aan het Nationaal Landschap Zuid-
Limburg en is ontwikkeld om de bezoekers kennis te 
laten maken met het grootste aaneengesloten 
bosgebied van Zuid-Limburg.  
Het is een middagwandeling dus de afstand is niet al te ver, ongeveer 8,8 km.  
 
Denk aan warme kleding en goed schoeisel.  
Info Daan Westerhof  06-10309529 of Lei Frölichs   06-44112237 

 
Zeg het met bloemen………...de Gelderse roos 

 
Tijdens onze wandeling rondom Merkelbeek en 
Etzenrade zagen we een mooie heester langs de oever 
van de Rode beek. De Gelderse roos 

 

De Gelderse roos is een dichte struik van 1,5 tot 3 
meter hoog met iets hangende takken. Ze is algemeen in 
Nederland, behalve in de IJsselmeerpolders en in het 
noorden van Noord-Holland, Friesland en Groningen. 
Daar is ze zeldzaam. 
Ze groeit op natte tot vochtige, voedselrijke grond in 
loofbossen en struikgewas.  De Gelderse roos bloeit in 

juni met witte bloemen die in een platte, schermvormige bloeiwijze bij elkaar staan. 



 

 

De buitenste, steriele bloemen zijn vergroot, hebben 
vaak ongelijke kroonbladen en dienen om insecten 
te lokken voor bestuiving van de kleine bloemen, die 
in het midden staan. De kleine bloemen zijn 
regelmatig. 
 
De bloeiwijze van Gelderse roos doet 
schermvormig aan, maar is een tuil. Het 

verschil is de plaats van aanhechting van de bloemstelen. Bij een scherm en 
een tuil zitten alle bloemen op dezelfde hoogte. Bij een tuil verschillen de 
bloemstelen van lengte en bij een scherm hebben de bloemstelen allemaal 
dezelfde lengte. In de bloeiwijze van Gelderse roos is de lengte van de 
bloemstelen ongelijk, waardoor de bloemen nagenoeg op dezelfde hoogte 
uitkomen.  
 
De bessen van Gelderse roos zijn licht giftig en daarom voor mensen 
niet rauw eetbaar. Gekookt kunnen ze wel gegeten worden. De bessen 
blijven tot ver in de winter aan de struik hangen. Pas wanneer ze 
bevroren zijn geweest worden ze door vogels en kleine zoogdieren 
gegeten. 
 

Een terugblik op de nationale natuurwerkdag. 
Op Zaterdag 5 november was de 
nationale natuurwerkdag. De werkgroep 
natuurbeheer heeft flink de handen uit 
de mouwen gestoken, hierbij geholpen 
door 4 niet leden die zich voor deze dag 
hadden aangemeld.  
(niet iedereen staat op de foto) 
 
Het IVN-gebouw, het natuurterrein en 
het natuurleerpad zijn flink 
onderhanden genomen en zien er weer 
verzorgd uit.  
 

Hartelijk dank aan iedereen die zich zo heeft ingezet voor de natuur.  
 

Een moestuin beginnen maar niet weten hoe…. 
 

In 2023 start IVN Nuth een basiscursus moestuinieren. 
Graag willen wij via ons infoblad deze cursus onder de 
aandacht brengen van onze leden.  
In de bijlage van het infoblad vind u een uitgebreide 
toelichting van de cursus. 
Mischien iets voor U ????? 
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  Bestuursvergadering 

  Werkgroep natuurbeheer 

  Maandag, inloopavond 

  
Wandeling, excursie, overige 
activiteiten 

  
Nieuwjaarsreceptie + Werkgroep 
natuurbeheer 

 

IVN HoensbroekHeerlerweg 141, 6433 HR,  
Hoensbroek  06-10309529  

✉ ivnhoensbroek@gmail.com  
Website: www.ivn.nl/afdeling/hoensbroek 

Afmelden als lid bij de 

ledenadministratie 

Om te noteren – Activiteiten in maart en april 
Zaterdag 11 maart     : NL-Doet 
Woensdag 8 en 22 maart : Woensdag wandelgroep 
Zondag 26 maart  : Geulwandeling 
Zondag ?? april  : Snuffelmarkt (afhankelijk van plannning sportpaleis Hendriks) 
Zondag 16 april  : Voorjaarswandeling Savelsbos 
Woensdag 12 en 26 april  : Woensdag wandelgroep 

 

In memoriam Nico de Nijs 

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het 

overlijden van ons lid Nico de Nijs op 20 november 

2022 in de leeftijd van 86 jaar. 

Nico was sinds 1998 lid van IVN Hoensbroek en 

actief in de werkgroep natuurbeheer. Tot op hoge 

leeftijd was hij aanwezig op onze maandelijkse 

natuurwerkdag. De laatste jaren kon hij wegens 

toenemende gezondheidsproblemen helaas niet 

meer aan deze activiteit deelnemen.  

Wij houden Nico in herinnering als een gezellig, 

betrokken en actief IVN-lid met een groot hart voor 
de  natuur.  

Wij wensen nabestaande en familie heel veel sterkte 

met dit grote verlies. 

 

Wij zullen hem missen. 
                            We zullen hem missen. 
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