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Bestuurlijke mededelingen
Toelichting op het stoppen van Wiel en Miep Pieters met
activiteiten voor IVN Hoensbroek
Beste leden,
Zoals jullie weten hebben Wiel en Miep Pieters hun activiteiten voor IVN Hoensbroek
volledig stopgezet nadat Wiel een koninklijke onderscheiding heeft ontvangen rond
Koningsdag 2017. Enkele bestuursleden van IVN Hoensbroek hadden hiertoe het
initiatief genomen als teken van waardering voor zijn jarenlange inzet voor onze
vereniging.
Er is verschillende keren overleg geweest tussen Wiel en Miep Pieters en het IVN
Hoensbroek bestuur over deze kwestie. In het laatste overleg op 25 oktober 2017 is
afgesproken om de mening en uitleg van de beide partijen te communiceren naar de
leden.
De uitleg van beide partijen ligt ter inzage bij IVN Hoensbroek. Geïnteresseerde leden
kunnen kennis nemen van deze uitleg door contact op te nemen met de voorzitter
Martin Deguelle 0654311709.

Maandelijkse bestuursvergadering

De maandelijkse bestuursvergadering is de eerste 30 minuten
openbaar. De leden hebben dan de gelegenheid om zaken met
het voltallige bestuur te bespreken c.q. aan het bestuur voor te
leggen. Hierna is de vergadering besloten.

IVN

Jaarvergadering
De jaarvergadering, die normaliter in maart wordt gehouden,
is i.v.m. bestuurswijziging verplaatst naar vrijdag 22 juni
2018 om 19:30 uur.
Dit wordt ook nog vermeld in het volgende infoblad.

Bestuursvergadering 5 maart en
9 april.
Op 26 maart is de regiovergadering
in de Koningsbeemd
IVN
Hoensbroek
doet NL Doet
Werkgroep Natuurbeheer 3 maart
en 7 april.

Inloopavond.
De KONINGSBEEMD is in deze
periode geopend op 12 en 19
maart en op 16, 23 en 30 april
vanaf 19:30 tot 21:00 uur.
Nadere invulling van deze avond
in overleg met de aanwezigen.

IVN Hoensbroek doet NL Doet
Zaterdag 10 maart, Koningsbeemd om 10:00 uur
Ook IVN Hoensbroek organiseert activiteiten in
het kader van de nationale vrijwilligersdag NL
Doet!. Deze keer gaat de aandacht vooral uit naar
onderhoud en herstel van ons natuurleerpad.
Alle helpende handen zijn deze dag welkom ook
voor lichte klusjes als verven of schoonmaken. We
verzamelen om 10.00 uur bij de Koningsbeemd en
werken tot halverwege de middag. Voor koffie en
vlaai en een lekkere lunch wordt uiteraard gezorgd.
Info bij Lei Frolichs  045-8502605

De “Woensdag wandelgroep”
Woensdag 14 maart en woensdag 18 april.
Vertrek vanaf de Koningsbeemd om 10:00 uur
Hier zijn weer de datums voor onze woensdag
wandeling. Wij gaan weer gezellig op pad. Heeft U
interesse, kom gewoon een keertje mee. Wilt U wat meer
informatie, neem gerust contact op met een van deze
dames. Denk aan uw lunchpakket
Info bij Lenie Quadackers:045-4040440
Steffie Broekhuis : 045-5222591

Voorjaarswandeling op de Putberg
Zondag 25 maart, parkeerplaats Kasteel Hoensbroek om 10:00 uur
Als u over de Daelseweg van Welten naar Ubachsberg
rijdt komt u langs de Putberg. De Putberg is een klein
hellingbos met vlak erbij kalkgrasland en ligt op een
uitloper van het Plateau van Ubachsberg. Aan de
noordzijde grenst dit gebied aan de Kunraderbreuk. In
dit gebied ligt het geologisch monument “groeve
Putberg” en ook twee kalkovens. Wij wandelen over de
Kunderberg, door het bos over de Putberg en dan naar
de molen op Vrouwenheide.
Denk aan uw lunchpakket en goed schoeisel.
Info Lei Frolichs 045-8502605

Bloesemtocht Savelsbos
Paasmaandag 2 april, parkeerplaats Kasteel Hoensbroek om 10:00 uur
Deze wandeling organiseren we samen met IVN Nuth. Pasen
valt vroeg dit jaar maar we hopen dat de natuur meewerkt en
voor voldoende bloesem zorgt. Het Savelsbos is een 6km
langgerekt hellingbos en ligt op de helling tussen het hoog- en
het middenterras van het Maasdal. Het is een rijk bos op het
gebied van voorjaarsflora. De route naar het Savelsbos start in
Eckelrade en voert ons over het plateau van Margraten langs
velden, akkers en laagstamboomgaarden.
Info Daan Westerhof  0610309529

Op zoek naar wild(sporen)
Zondag 8 april om 07:00 uur vanaf bezoekerscentrum Brunssummerheide

In november 2017 heeft Niki Jasper (boswachter Natuurmonumenten) een presentatie gegeven over natuurbeheer
en wildstand op de Brunssummerheide. Na haar
presentatie hebben we afgesproken hier een vervolg aan te
geven met een buitenactiviteit op de Brunssummerheide.
Bij deze activiteit gaan we op zoek naar wildsporen maar
hopen natuurlijk ook reeën of een wild zwijn te spotten.
Heeft u interesse, neem dan contact op met Lei Frolichs 045-8502605 of Daan
Westerhof  0610309529

Landschapsfietstocht
Zondag 22 april vanaf parkeerplaats Kerk Wijnandsrade om 10:30 uur
Een fietstocht door een landschap dat haar verleden vertelt
IVN Nuth organiseert samen met IVN Hoensbroek voor de
negende keer haar traditionele landschapsfietstocht vanuit
Wijnandsrade. We fietsen door een streek die in het
verleden bedekt was met moeras, zeeën, stranden of
waarvan de bodem in een toestand van permafrost was. In
de miljoenen jaren die verstreken, werden waardevolle
bouwmaterialen afgezet, die later goed van pas zouden
komen. Rivieren, beken en weer en wind vormden het
landschap en werden later nog een handje geholpen door de mens. Die mens
vestigde zich hier en maakte huizen met het materiaal dat hij in de omgeving vond.
De resultaten daarvan kunnen we nu nog zien in het landschap. Wellicht zullen we
op onze tocht zelfs bloeiende hoogstamboomgaarden tegenkomen.
Info Frank van Puyvelde  06 31011412

In memoriam Miny Pieters-Savelberg
Op 10 februari is Miny Pieters-Savelberg op 88-jarige leeftijd overleden. Over enkele
maanden zou ze 40 jaar lid zijn van IVN Hoensbroek. Door lichamelijke ongemakken kon ze
al jaren niet meer deelnemen aan de activiteiten van onze vereniging.
Het Infoblad en het jaarverslag werden echter trouw door haar gelezen en ze was goed op
de hoogte van hetgeen waar IVN Hoensbroek mee bezig was en zich voor inzette.
Ze verzuimde nooit om zich af te melden voor de jaarvergaderingen die ze niet kon
bijwonen. Haar grote liefde was haar tuin met de vele prachtige bloemen die ze tot de
afgelopen zomer nog met veel liefde verzorgde. Ook de vogels hadden haar warme
aandacht, vooral de mezen waren favoriet. Zomer en winter konden deze gevleugelde
vrienden rekenen op een goed gevulde voedertafel. Kippen, konijnen en de pony in de wei
van de buren werden dagelijks verwend met broodkorstjes of een snee brood. Als het even
kon was Miny buiten te vinden om te genieten van de natuur. Wij danken Miny voor haar
jarenlange steun aan IVN Hoensbroek en wensen haar zoon, dochter en schoonzoon veel
sterkte om dit grote verlies te verwerken.

Om te noteren
Zondag 6 mei: Vogelwandeling Ingendael
Woensdag 16 mei: Woensdag wandelgroep
Zondag 20 mei: Voorjaarswandeling Ravensbos
Zondag 10 juni: Wat zwemt er in de Platsbeek
Woensdag 13 juni: Woensdag wandelgroep
Donderdag 21 juni: Midzomeravond wandeling
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Bestuursvergadering
Werkgroep natuurbeheer
Maandag, inloopavond
Wandeling, excursie, overige
activiteiten
NL Doet

IVN Hoensbroek
Heerlerweg 141, 6433 HR, Hoensbroek

 06-10309529

www.ivnhoensbroek.nl
ivnhoensbroek@gmail.com

Deelname aan activiteiten van
IVN Hoensbroek gebeurt onder
eigen verantwoordelijkheid
Afmelden als lid bij de
ledenadministratie

