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De nieuwe privacy wetgeving (AVG)
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wetgeving in
werking getreden. Deze nieuwe privacywet geldt in de
hele Europese Unie en gaat onder andere over het
bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De
AVG geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor
alle soorten verenigingen, groot en klein. Van brancheorganisaties en
beroepsverenigingen tot lokale (sport)verenigingen. Alle verenigingen hebben te
maken met persoonsgegevens waar veilig mee omgegaan moet worden.
IVN Hoensbroek is bezig met de invoering van deze wetgeving. Via dit infoblad
zullen wij u hier regelmatig over informeren.

Inbraak in de container op ons natuurterrein
Na een aantal malen geconfronteerd te zijn met vandalisme op
ons natuurterrein zijn we nu de dupe van een inbraak in onze
materiaalcontainer. Ondanks het recent repareren en hoger
maken van de omheining is het de dieven gelukt om op ons
natuurterrein te komen. Daar hebben zij zich toegang verschaft
tot de container, waarschijnlijk door met een betonschaar de
slotbevestiging op de container door te knippen. Bij de inbraak
zijn de bosmaaier (inclusief bijbehorende beschermingsmiddelen)
en de motormaaier ontvreemd. Een flinke schadepost voor de
vereniging.

Bestuursvergadering
2 juli en 6 augustus.
Werkgroep Natuurbeheer
7 juli en 4 augustus

Maandagavond activiteiten.
In verband met de vakantieperiode
vinden er in de maanden juli en
augustus geen activiteiten plaats.

De “Woensdag wandelgroep”
Woensdag 11 juli en woensdag 15 augustus.
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

Dagwandeling Dalhem in het land van Herve (België)
Zondag 15 juli, parkeerplaats Kasteel Hoensbroek om 09:00 uur.
Een wandeling door een zeer afwisselend
landschap met mooie kleine dorpjes waar het lijkt
of de tijd heeft stilgestaan. De wandeling start in
Berneau. Dit dorp ligt in het weidegebied van
het Land van Herve op een hoogte van ongeveer 75
meter. Door Berneau stroomt de Berwinne in
noordelijke richting om bij Moelingen uit te
monden in de Maas.
Denk aan uw lunchpakket.
Info Wiel Jehae  045-5210923 of Daan Westerhof  0610309529

Zomeravondwandeling. (IVN Nuth, IVN Hoensbroek)
Nieuwe natuur tussen Nuth en Brommelen.

Zondag 22 juli, parkeerplaats Kasteel Hoensbroek om 19:00 uur.
We wandelen door het stroomgebied van de
Geleenbeek tussen Brommelen en de A76. Dit gebied
kenmerkt zich door het heuvellandschap en de
historische hoeves Brommelerhof en Terlinden.
Door de renaturering en her-meandering herwint de
beek haar oude gestalte en allure. Er zijn veel mooie
plekjes ontstaan voor de natuurliefhebber, de ecoloog
en de wandelaar die geniet van zijn ommetje.
Info Stef Keulen  045-8502605

Dagwandeling Anstelvallei Kerkrade.
Zondag 12 augustus, parkeerplaats Kasteel Hoensbroek om 10:00 uur of
parkeerplaats Kasteel Erenstein om 10:20 uur.
Deze wandeling kunnen wij van harte aanbevelen en
brengt je naar een verrassend stukje natuur in
Kerkrade, gelegen in het dal van de Anselderbeek. Het
is een heel afwisselend gebied, met hellingbossen,
verschillende plassen, het parkbos van kasteel
Erenstein en het enige stuwmeer van Nederland, de
Cranenweyer. Tijdens de wandeling (rond de 6 km)
zullen we 2 à3x kort stilstaan bij een aantal
bijzonderheden. Na de wandeling is er gelegenheid om nog even samen na te praten
bij een kop koffie. Gidsen Peter Geurts en Eric Riemslag
Informatie:  06-54952469

Dagwandeling bij Kasteel Montfort.
(IVN Nuth, IVN Hoensbroek)

Zondag 26 augustus, Markt Nuth 10:00 uur.

Kasteel Montfort ligt aan de Vlootbeek en wordt
omringd door landgoederen en natuurgebieden.
De tocht voert vanaf het kasteel over rustige
landweggetjes naar het landgoed Rozendaal, door het
dal van de Vlootbeek en langs het natuurgebied
Reigersbroek. Dit gebied is aangewezen als onderdeel
van de Ecologische hoofdstructuur
Frank van Puyvelde  045-5242985

Gezellige IVN middag met BBQ.
Zondag 02 september 2018 in de Koningsbeemd om 15.00 uur
Ook dit jaar weer onze gezellig IVN middag .
Om 15.00 uur starten we met een heerlijk kopje koffie met
gebak. Daarna een korte wandeling.
Na de wandeling een hapje eten met een lekker stukje vlees
van de barbecue. De kosten zijn € 8,50.
Heeft u interesse, dan graag aanmelden voor 28 juli.
Het aantal deelnemers is beperkt, dus wacht niet te lang.
Aanmelden bij Martin Deguelle:  06-54311709
of Email: martin@deguelle.nl
Zonder aanmelding is deelname niet mogelijk.
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Voorbereiding snuffelmarkt 2018.
De datum is nog niet bekend maar toch willen wij
dit alvast onder uw aandacht brengen. Mocht u
spullen hebben voor de snuffelmarkt laat het ons
dan weten. Wij komen ze graag bij u ophalen.
Brengen kan natuurlijk ook, op zaterdag 7 juli en
zaterdag 4 augustus zijn wij vanaf 10:00 uur in het
gebouw aanwezig.
Info bij Wiel Jehae 045-5210923

Om te noteren

Zondag 02 september
Zondag 09 september
Woensdag 12 september
Zondag … oktober
Zondag 28 oktober
Woensdag 17 oktober
Zaterdag 27 oktober

: BBQ
: Vleermuis excursie.
: Woensdag wandelgroep.
: Snuffelmarkt (datum nog niet bekend).
: Vogelexcursie – trekvogels.
: Woensdag wandelgroep.
: Nacht van de Nacht.
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Bestuursvergadering//
Werkgroep natuurbeheer
Maandag, inloopavond
Wandeling, excursie, overige
activiteiten

IVN Hoensbroek
Heerlerweg 141, 6433 HR, Hoensbroek

 06-10309529

www.ivnhoensbroek.nl
ivnhoensbroek@gmail.com

Afmelden als lid bij de
ledenadministratie

