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Zeg het met bloemen….
In deze nieuwe rubriek willen we niets verbloemen en jullie kennis laten maken met
een aantal planten die jullie nu en in de komende maanden kunnen tegenkomen.
We beginnen met de wilde peen die luistert naar de
wetenschappelijke naam Daucus carota. Zij is tweejarig. In het
eerste jaar vormt het een witte vertakte penwortel. In het tweede
jaar bloeit de wilde peen na een koude periode van juni tot in de
herfst met haar karakteristieke scherm van bloemen. Het middelste
schermpje is vaak weinig ontwikkeld en is te herkennen aan een
zwartpurpere stip in het midden van de schermbloem. Het blad is
sterk geveerd met langwerpige slippen en lijkt op peterselieblad Als de bloemen
rijpen tot vruchtjes (zaden) vouwt het scherm zich samen als een nestje. De wilde
peen wordt daarom ook wel “vogelnestje” genoemd. De plant kan 30-90 cm hoog
worden en bevat veel caroteen (provitamine A) en vitamine C.
De volgende plant kent net als de wilde peen een lange bloei
periode (juni-herfst), namelijk het boerenwormkruid. De
mooie naam is Tanacetum vulgare. De plant kan 60-120 cm
hoog worden. De gele (samengestelde) bloemen (hoofdjes)
staan in een dichte schermvormige pluim. Het blad is
geveerd met langwerpige slippen en bezet met klierharen die
een kamferachtig geur verspreiden. Boerenwormkruid hoort
tot de kompasplanten omdat in het volle zonlicht de bladeren
zich plat op het zuiden richten. De plant trekt insecten aan,
maar mieren houden niet van boerenwormkruid. Daarom vond je de plant vroeger
vaak bij keukendeuren.

Bestuursvergadering.
5 november en 3 december.
Werkgroep Natuurbeheer
3 november (Nationale
natuurwerkdag) en 1 december

Inloopavond.
De KONINGSBEEMD is maandag
12, 26 november en 10, 17
december open vanaf 19:30 tot
21:00 uur. Nadere invulling van de
avond in overleg met aanwezigen.

Een terugblik op de snuffelmarkt.
De snuffelmarkt op 21 oktober is onder prima
weersomstandigheden en in een gezellige sfeer verlopen.
We zijn heel blij met het financiële resultaat en willen iedereen
bedanken die eraan heeft meegewerkt om deze dag weer tot een
succes te maken.

Nationale natuurwerkdag.
Zaterdag 3 november vindt er in Nederland weer de nationale
natuurwerkdag plaats.
Het is de dag, dat steeds meer mensen in de natuur aan de slag
gaan door te snoeien, zagen, wilgen te knotten enz.
Ook IVN-Hoensbroek doet dit jaar natuurlijk weer mee.
Wij gaan deze dag aan de slag bij de Koningsbeemd op het
natuur-leerpad en het zintuigenvoetpad. De wilgen worden
geknot en op het natuurleerpad worden herstel en snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast zijn er voldoende
andere klusjes te doen, dus als u zin heeft kom gerust een uurtje
of zo meehelpen. We starten om 10:00 uur
Info: Lei Frolichs  06-44112237

Vogelexcursie (IVN Nuth, IVN Hoensbroek).
Zondag 4 november vanaf Kasteel Wijnandsrade om 08:00 uur
Dit is de uitgestelde excursie van 28 oktober!! De wandeling is rondom Swier en de
aandacht is vooral gericht op doortrekkende vogels. Neem je verrekijker mee!!
Info Martin Deguelle  06-54311709

De “Woensdag wandelgroep”.
Woensdag 14 november woensdag 12 december.
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: Lenie Quadackers: 045-4040440
Steffie Broekhuis :  045-5222591

Maandagavond, Biermaak-avond.
Maandag 12 november om 19.30 uur in de Koningsbeemd
Deze avond gaan we weer aan de gang met de wonderen
der natuur. Deze keer leren we over gerst en gist. Van
gerst wordt mout gemaakt en de gist, eenvoudige
organismen, zorgt voor de omzetting van de
moutsuikers in alcohol. Vroeger was het drink-water
vaak verontreinigd, maar het gerstenat was dankzij de
alcohol een stuk gezonder. Onder leiding van de
hoofdbrouwmeester Eric Riemslag en gezel Peter Geurts van het Oud Vlaams Bier
Gilde gaan we aan de slag en leggen we de eerste hand aan een bijzonder biertje dat
over 6 weken tot 2 maanden tot volledig wasdom is gekomen. Loop maandag 12
november binnen en neem een bekende mee. Ons geduld wordt wel op de proef
gesteld, want proeven kan pas over 6-8 weken.

Dia presentatie over Zuid Afrika (Door Peter Geurts, deel-2).
Maandag 19 november om 19.30 uur in de Koningsbeemd

Verleden, heden en toekomst van het Afrikaanse “wildlife”. Ervaringen uit Oostelijk Afrika.

Afrika is voor velen vooral bekend om zijn geweldige
rijkdom aan in het wild levende grote, bijzondere dieren.
Echter hun leefgebied staat onder druk. Leeuwen
bijvoorbeeld kwamen vroeger voor in geheel Afrika, zelfs in
het Middellandse Zee gebied. Ook de Romeinen kende deze
dieren. Tijdens deze presentatie laat
Peter Geurts “wildlife” opnames uit de periode (1991-2004) zien
uit verschillende landen waar hij gewerkt en in die periode
bezocht heeft (Tanzania, Mozambique, Zimbabwe en Zuid
Afrika), aangevuld met informatie over de wildstand in het
verleden en toekomst.

Jaarafsluiting.
Zaterdag 22 december in de Koningsbeemd om 15:00 uur.
22 December, de zaterdag voor de kerstdagen. Een mooi
moment om nog eens samen te komen. Wij nodigen onze
leden uit om te komen genieten van de kerstsfeer in ons
mooi aangeklede verenigingsgebouw. Er wordt gezorgd
voor wat afwisselende activiteiten en er zijn lekkere
hapjes en drankjes. Iedereen is van harte welkom.
Info Daan Westerhof 06-10309529

Midwinterwandeling (IVN Hoensbroek, IVN Nuth).
Zondag 30 december, parkeerplaats Kasteel Hoensbroek om 13:00 uur
of parkeerplaats tegenover Kasteel Amstenrade om 13:10
Wordt het een echte winterwandeling met sneeuw zoals de
Enkhuizer almanak voorspeld of blijven de weergoden ons
verrassen en lopen we in het zonnetje ?? We zullen zien.
We gaan een route lopen van ongeveer 8 kilometer tussen kasteel
Amstenrade en het Clemenskerkje in Brunssum (heen en terug)
Na afloop wordt aan de deelnemers erwtensoep aangeboden in
de Koningsbeemd.
Info Wiel Pieters 045-457074055

Om te noteren

Zaterdag 05 januari
Woensdag 16 januari
Zondag 27 januari
Woensdag 13 februari
Zondag 17 februari

: Nieuwjaarsreceptie.
: Woensdag wandelgroep.
: Sporenwandeling.
: Woensdag wandelgroep.
: Middagwandeling.
Bestemming nog niet bekend
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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
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