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JAARVERGADERING
Vrijdag 22 juni 2018 om 19:30 uur in de Koningsbeemd.
Wij nodigen alle leden van onze vereniging van harte uit
voor de jaarvergadering. Graag ontmoeten we u om mee te
praten en mee te denken over alle zaken, die onze
vereniging aangaan. Het verslag van de jaarvergadering
2017 en het jaarverslag 2017 zal u tijdig worden gestuurd.
Wij hopen dat u die avond aanwezig kunt zijn. Tot ziens op vrijdag 22 juni.

Vogels kijken in natuurgebied Ingendeal
Zondag 6 mei, Parkeerplaats Kasteel Hoensbroek om 07:00 uur of
Markt Nuth om 07:30 uur.
Op 6 mei 2018 organiseert IVN Hoensbroek, in
samenwerking met IVN Nuth, een vogelwandeling in het
natuurgebied Ingendael bij Houthem St. Gerlach.
Ingendael, betekent in het dal, is een gebied dat
omgevormd is naar natuurgebied. De mens doet hier zo
weinig mogelijk aan. Alleen een aantal Poolse Koniks
paarden en Schotse Hooglanderrunderen onderhouden
het gebied. Langs en door het gebied stroomt de Geul.
We vertrekken van kasteel Hoensbroek en starten de wandeling van de
parkeerplaats bij Chateau St. Gerlach in Houthem. De wandeling duurt
ongeveer 2 tot 3 uur. We staan echter regelmatig stil om naar de vogels te kijken.
Een verrekijker is dan ook handig. Ook goed schoeisel is gewenst.
Voor meer informatie bel Martin Deguelle, :06-54311709.

Bestuursvergadering
7 mei en 4 juni.
Werkgroep Natuurbeheer
5 mei en 2 juni

Inloopavond.
De KONINGSBEEMD is in deze
periode geopend op 14 en 28 mei
en op 11, 18 en 25 juni vanaf 19:30
tot 21:00 uur. Nadere invulling
van deze avond in overleg met de
aanwezigen.

De “Woensdag wandelgroep”
Woensdag 16 mei en woensdag 13 juni.
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

Caring Vets. Lezing door Drs. Anne Hanssen,
Dierenarts, bestuurslid van IVN Nuth en van de Caring Vets.
Vrijdag 18 mei, Koningsbeemd om 19:30 uur
Anne Hanssen heeft jaren gewerkt als dierenarts in
Nederland en diverse andere landen (waaronder Afrika). Zij
heeft in de huisdierenpraktijk gewerkt, maar was ook
werkzaam als keuringsdierenarts voor vee en vlees en als
docent. Zij is erg begaan met de ernstige gevolgen voor mens
en dier van de veehouderij en geeft daar regelmatig lezingen
over. Zij is mede oprichter van een landelijke groep kritische
dierenartsen, de Caring Vets, die opkomen voor dierenwelzijn
en milieu. In haar lezing gaat zij dieper in op de gevolgen van
vlees eten voor de dieren, de boer, het milieu en onze gezondheid.
Ook gaat zij nader in op de betekenis van de groep de Caring Vets
Iedereen is van harte welkom, zowel leden als niet-leden. De entree is vrij.

Voorjaarswandeling Ravensbos
Zondag 20 mei, Markt Nuth om 13:30 uur of Bockenhof Groot Haasdal
om 13:50 uur.
Vlak bij Arensgenhout, ligt het Ravensbos. Dit is
een hellingbos met vijvers, beekjes en
watervalletjes. Door het bos loopt de Strabeek die
gevoed wordt door de vele kleine zijbeekjes.
De steile hellingen met zijn bijzondere flora en
fauna zijn een uitdaging voor iedere wandelaar.
Onze wandeling in en om het Ravensbos is
ongeveer 8km en duurt 2 á 3 uur.
Info Lei Frolichs 045-8502605

IVN Slootjesdagen. Wat zwemt er in de Platsbeek
Zondag 10 juni, Parkeerplaats Slagboomsweg Nuth om 10:00 uur.
Kruip, glibber, speur en ontdek alles over slootjes tijdens de IVN Slootjesdagen!

Tijdens de landelijke Slootjesdagen begeleiden
Stef, Peter en Eric kinderen en volwassen die
eens lekker willen vissen in het heldere water van
de Platsbeek en die willen ontdekken wat de
natuur voor ons allemaal in petto heeft.
Info Peter Geurts  06-54952469.

Midzomeravondwandeling “rondje Wijnandsrade”
Donderdag 21 juni, Parkeerplaats Kasteel Hoensbroek om 19:00 uur of
Parkeerplaats Kerk Wijnandsrade om 19:20 uur.

De wandeling voert ons door een landschap
doorsneden door beken en aangekleed met o.a.
kastelen en boerderijen. Zoals het Barbarabeeld in
het dorp aangeeft was het een agrarische
gemeenschap. Het landschap gelukkig ontsnapt is
aan de mijnschachten, maar is desondanks plaatselijk
ondermijnd door gangen. We zien planten met een
link naar een ver verleden. En wat is een eigenkerk?
Info Lei Frolichs 045-8502605 of Frank van Puyvelde  045-5242985

Gezellig samenzijn, ommetje en hartig hapje
Zondag 1 juli, IVN gebouw Koningsbeemd om 14:00 uur

We beginnen met een lekker kopje koffie (of thee) met
een stukje vla. Daarna, als het weer het toelaat maken
we een korte wandeling over ons natuurterrein of om
de bovenste Koumervijver. Bij terugkomst gezellig
bijpraten met elkaar en dan genieten van een hartig
hapje. De kosten zijn € 8,50. Heeft u interesse, dan
graag aanmelden voor 25 juni bij:
Lenie Quadackers:045-4040440 of
Daan Westerhof : 0610309529

JAARGANG 27 nr.3

Om te noteren
Woensdag 11 juli: Woensdag wandelgroep
Zondag 15 juli: Dagwandeling Dalhem (Belgie)
Zondag 22 juli: Zomeravondwandeling Brommelen, Weustenrade
Zondag .. juli of augustus: Gezellige middag met BBQ
Zondag 12 augustus: Wandeling Anstelvallei Kerkrade
Woensdag 15 augustus: Woensdag wandelgroep
Zondag 26 augustus: Wandeling Kasteel Montfort
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Bestuursvergadering//
Werkgroep natuurbeheer
Maandag, inloopavond
Wandeling, excursie, overige
activiteiten
NL Doet

De oude Maasarm bij Stokkem.
Woensdag wandeling in Berg aan de Maas

IVN Hoensbroek
Heerlerweg 141, 6433 HR, Hoensbroek

 06-10309529
www.ivnhoensbroek.nl
ivnhoensbroek@gmail.com

De gekraagde aardster. Gezien tijdens
de wandeling op de Putberg

Afmelden als lid bij de
ledenadministratie

