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Voorwoord
Beste dames en heren, leden en donateurs van IVN Hoensbroek en andere
belangstellenden,

Terugkijkend op 2019 concludeer ik dat afgelopen jaar een jaar van ups
en downs geweest is voor IVN Hoensbroek.
Een van de ups was zeker de Snuffelmarkt. Zonder deze inkomsten zag
ons financiële plaatje er heel anders uit. De enorme inzet van onze
medewerkers heeft tot een heel goed resultaat geleid. Hierbij wil ik dan
ook alle betrokkenen bedanken voor hun inzet.
Dit brengt me meteen bij het kostenplaatje. We hebben als afdeling veel
jaren het bedrag van de contributie voor donateurs niet aangepast. We
moeten overwegen om misschien hier toch eens naar te kijken.
Iets anders is dat op landelijk niveau gekeken wordt naar leden en
donateurs. Hier zullen wij ook een beslissing in moeten nemen.
Een ander aspect is dat onze werkgroepen nog vrijwilligers kunnen
gebruiken. Hebt u een paar uurtjes in de maand vrij, onze werkgroepen
zouden u dankbaar zijn als u ze komt ondersteunen.
De maandagavonden worden steeds goed bezocht. Ook tijdens de
wandelingen zijn, afhankelijk van het weer, altijd voldoende mensen
aanwezig.
Ook de werkgroepen doen goed werk. Van verschillende kanten binnen
en buiten de vereniging horen we dit.
Als afsluiting wil ik iedereen bedanken die zich belangeloos inzet voor
onze mooie vereniging. Mensen heel hartelijk bedankt.
Graag zie ik u allen binnenkort bij een van onze activiteiten.
Als afsluiting wil ik jullie een plezierig en leerzaam jaar bij IVN Hoensbroek wensen.

Martin Deguelle , voorzitter
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Werkgroep Natuurverkenning
Zondag 27 februari Sporenwandeling, Locatie is het Natuurgebied achter
de droomvijver, gidsen Eric Riemslag en Peter
Het eerste spoor was waarschijnlijk van een vos en/ of een konijn langs
het Laarvoetpad.
In het natuurgebied langs de Caumerbeek lagen
de resten plantmateriaal van de schoonmaak
werkzaamheden van de beek en daarin zaten
posthoornslakken en een zoetwatermossel ->
Verderop uitwerpselen van een vos (kleine
vruchtjes erin en een kenmerkende eindpunt)
Braakballen van waarschijnlijk een buizerd.
Bij een meidoorn lagen veel vruchtjes op de grond
met eromheen veel uitgangen van
muizenholletjes.
Ook viel nog een uilenkast op die in een wilg hing,
waar de aanvliegroute belemmerd werd door jonge
boomtwijgen. Werk aan de winkel voor de
werkgroep Natuurbeheer.
Uiteindelijk vonden we ook de resterende veren
van een ekster, waarschijnlijk door een vos
gegrepen (afgebeten veerpeneinde). We zagen ook
een reiger die vanuit de Caumerbeek opsteeg.
Helaas was het weer tijdens de excursie niet zo
fraai, maar dat was ook voorspeld.
Zondag 17 februari Landschap wandeling Hulsberg, gidsen Daan en Gerard
Opvallend was het mooie weer, veel zonneschijn en redelijk warm
.De meeste aanwezigen hebben na verloop van tijd de jassen uitgedaan.
Het was ook een mooie wandeling over een deel van het plateau van
Schimmert, Aalbeek Helle en Vink. Ook de lente deed al behoorlijk haar
best met de eerste Sneeuwklokjes.
Zondag 24 maart Voorjaarswandeling Putberg, gidsen Lei, Gerard
en Johan
We vertrokken uit Ubachsberg richting Heerlen en voor de autoweg
afbuigend naar de Putberg, waar we onderlangs weer retour Ubachsberg
gelopen zijn. Het weer was niet zo stralend als in februari.
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Zondag 7 april het Bunderbos, een gecombineerde wandeling met een
deel van de plantenstudiegroep van het Natuur Historisch Genootschap
Limburg, gidsen Marrion en Marie Elzinga.
Vertrek vanaf station Bunde, lopend langs de westkant van de spoorlijn
Maastricht –Eindhoven. Door een schitterend voorjaarsbos met
beginnend Daslook ( uiengeur). Bosanemoon, Slanke Sleutelbloem en
Eenbes. Dit gedeelte is een elzenbroekbos langs de Hemelbeek.

Bosanemoon

Eenbes

Slanke Sleutelbloem

Later lopen we via een pad langs het Julianakanaal naar Geulle en
vandaar onder langs het hellingbos terug naar Bunde aan de oostkant
van de spoorlijn. Hier bevinden zich ook dassenburchten.
Zondag 28 april Voorjaarswandeling Barmen (Duitsland)
Ook een gecombineerd met de plantenstudiegroep van het Natuur Historisch
Genootschap Limburg, gidsen Marrion en Daan.
Wandeling vanuit Barmen naar Schloss
Kellenburg, een 15 de -eeuwse waterburcht en
de bijbehorende Kellenberger Mühle
(watermolen).
Bij het kerkhofje behorende bij het Schloss, ligt
een uitgestrekt veld met Wilde Hyacinten.
Verderop loopt de wandeling langs de Rur
(165 km lang, ontspringt op de Hoge venen en
mond bij Roermond in de Maas). Niet te
verwarren met de Rhur ,die in de Rijn uitmond.
Ook hier grotendeels uitgebloeide Daslook.
En bij terugkomst in Barmen lopen we nog om
het meer. Overal veel omgewaaide bomen na de stormen van de afgelopen jaren.
Zondag 5 mei Vogelwandeling Ingendael, gids Martin
Door het natuurgebied langs de Geul. We beginnen bij Hotel St Gerlach een
voormalig kloostercomplex omgevormd tot een hotel. Wandelen daarna door het
natuurgebied met hellingbos. Er lopen langs de Geul Poolse Koniks paarden en
Schotse hooglandrunderen. we zagen een paar reeën en een bijzondere vogel
nl. de Waterspreeuw.
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Zondag 19 mei Ravensbos, gids: Martin
Een hellingbos gelegen bij Arensgenhout, met vijvers, beekjes en watervalletjes.
Aan de voet stroomt de Strabeek. Helaas werd de groep verrast door een onweer,
net toen we over het plateau van Schimmert wilden wandelen. Daarom werd
besloten om weer af te dalen naar de beschutting van het dal en de auto’s.

Zondag 16 juni, slootjes dag aan de Caumerbeek, gidsen Peter, Eric en Wiel.
In de sloot vissen en kijken wat erin leeft. Kruip, glibber, speur en ontdek alles in
de sloot. Kinderen en volwassen konden eens lekker vissen in het heldere water
van de Caumerbeek.

Zondag 14 juli omgeving Vesdre in België, gidsen Wiel Jeha en Daan.
Het startpunt lag in Olne, vandaar via zeer pittoreske paadjes en een forse afdaling
naar de rivier de Vesdre. (ontspringt in de Hoge Venen en heet daar nog Weser).
De Vesdre mondt uit in de Maas.

Een panoramisch zeer mooie wandeling,
maar bij het voorlopen, bleek het toch
wat zwaar voor sommige leden van onze
vereniging.

blauw = is de Vesdre
Daarom is er snel een kortere versie getracht ervan te
maken, die onder leiding van Marrion gelopen werd.
Ook heel mooi ,maar toch ook nog behoorlijk zwaar en
lang. Onderweg zagen wij veel wilde kruiden, zoals:
Boslathyrus, Duizendblad en Wilde Marjolein ->
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Vrijdag 21 juli Midzomeravondwandeling bij Kasteel Hoensbroek,
gids Wiel Pieters.

De nieuwe natuur tussen Kasteel
Hoensbroek en Laar. Goed zichtbaar is
dat de Caumerbeek eindigt in de
Geleenbeek. Ook is nog de rest te zien
van de oude molenbeek, vroeger
behorende bij de Drakenmolen.

Zondag 11 augustus Aachenerwald, gidsen Marrion en Peter
We starten bij Gut Entenpfuhl en wandelen via het Aachener wald naar Köpfchen, de
voormalige grenspost tussen Duitsland en België. Vervolgens naar de Zyklopensteine
en dan weer terug naar Gut Entenpfuhl. Even doorlopen naar de bronnen van de Geul
maakte de wandeling te lang. Die bewaren we voor het volgende jaar.

Zondag 25 augustus Feldbiss op de Brunssummerheide
Gidsen Gaby en Daan. Middag wandeling. Feldbiss; een breuk in de aardkorst is
een geologische storing, die tot aardbevingen kan leiden. Deze loopt vanaf Aken
noordwestelijk Nederland in en passeert door de Brunssummerheide, waar deze
ook zichtbaar is. Waarschijnlijk al 200.000 jaren geleden ontstaan.
Het was die dag erg warm.

Zondag 8 september Vleermuisexcursie, gidsen Alf Keulen en Lou Houben van
IVN Nuth. In het gebied tussen Laarvoetpad en de Caumerbeek en daarna terug
door de nieuwe natuur.
Op de parkeerplaats werd een kleine
inleiding gedaan over deze vliegende
zoogdieren en hun jachttechniek. In
het veld ben je afhankelijk van het
weer en weet je nooit welke soorten je
tegenkomt. Gewapend met een
“batdetector” die een klikkend geluid
geeft, is het toch hoorbaar voor
mensen. Elke vleermuis maakt een
ander geluid. De onderstaande soorten
zijn gehoord en gezien:
dwergvleermuis, /of watervleermuis,
laatvlieger en rosse vleermuis
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Zondag 6 oktober Vogelexcursie rondom Swier, gids Martin

Deze vogelexcursie in het teken van de trekvogels
stond op de planning, maar helaas deze is niet
door gegaan. In overleg werd besloten deze
excursie af te gelasten, vanwege het slechte weer.
Het bleef maar regenen en regenen. Tja, geen
vogel die zich nu zou laten zien en al helemaal
geen trekvogel.

Zaterdag 26 oktober Nacht van de Nacht, gidsen Daan en Wiel Pieters.
Bedacht door de Nederlandse
Provinciale Natuurfederaties, om
aandacht voor de lichtvervuiling te
vragen. 26 Oktober is nieuwe maan,
dus niets te zien dan en maximaal
donker, wat het licht afkomstig van
de maan betreft. We zoeken de
duisternis op en wandelen door velden
en bossen vanaf kasteel Wijnandsrade.
Na afloop genieten we op de
parkeerplaats bij het kasteel van een
kop chocomel en een wafel.

© Johan van der Wielen
Zondag 29 december Midwinterwandeling naar de Hellebroekerbeemden,
gids Wiel Pieters
Onder de naam van Vrienden van de Hellebroekerbeemden wordt door vrijwilligers
van Buurtvereniging Hellebroek 1954 en IVN afdeling Nuth al enkele jaren
inspanning geleverd om een oude en zeer onderkomen hoogstamboomgaard van de
ondergang te redden door het snoeien van de bomen en het aanplanten van nieuwe
bomen.

Ook wordt hard gewerkt om een nat
hooigrasland waarin onder andere
orchideeën voorkomen te redden van
overwoekering door bramen en
wilgenopslag. De resultaten van deze
noeste arbeid zien we tijdens deze
wandeling. Na afloop wordt aan de
deelnemers erwtensoep aangeboden in de
Koningsbeemd.
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Werkgroep Audiovisueel
De werkgroep Audiovisueel verzamelt en archiveert materiaal gemaakt en
bijeengebracht door de leden en maakt boeiende, informatieve en op maat
gesneden lezingen en diavoorstellingen, gepresenteerd tijdens de herfst/
winterperiode en vaak gecombineerd met een excursie in lente/ zomer, rond
natuur en landschapsthema’s in onze directe omgeving, in Zuid Limburg, in
Nederland en soms in andere delen van de wereld.
Doelen AV werkgroep
Belangrijk doel van de AV werkgroep is het publiek kennis te laten maken met de
vele boeiende facetten van de natuur middels audiovisuele presentaties (analoge
en digitale dia’s) en tegelijkertijd financieel bij te dragen aan het budget van de
vereniging.
Tevens tracht de AV werkgroep de grote bron aan digitaal natuur materiaal
onder leden beschikbaar, te archiveren, voor algemeen gebruik en als bron voor
nieuwe presentaties. Hierbij is digitalisering van oude dia’s een belangrijk
hulpmiddel, hetgeen het zoeken naar geschikte dia’s en het samenstellen van
een presentaties volgens een gewenst thema faciliteert.
De werkzaamheden bestaan vooral uit het voorbereiden en geven van
presentaties.
Het streven is een breed scala van presentaties samen te stellen die de natuur
dichtbij huis en verder weg in beeld brengen. De folder brengt de onderwerpen
van onze lezingen/ presentaties onder aandacht van een breed publiek.

Onze activiteiten…
Mijnbouwwandeling rond Kasteel Hoensbroek
Op 6 juni hebben Peter en Martin een groep docenten rondgeleid van de
Algemene OnderwijsBond (AOB) vanaf kasteel Hoensbroek. In een ander half uur
durende wandeling liepen de vakbondsleden langs locaties die een relatie hadden
en/ of hebben met het mijnverleden;de mijnsteenbergen, de oude mijnterreinen,
afvalwaterafvoer, bekende namen zoals Sarolea, Honingmann, Dr. Poels en
Frits van Iterson passeerden de revue en de relatie Kerkrade Heerlen komt ter
sprake. Ook de mijnkolonie de Slak wordt bezocht met zijn karakteristieke
pomphuisjes. Opvallend is hoe weinig tastbare resten er bewaard zijn gebleven
uit ons mijnverleden.
Deze excursie is ook als winterpresentatie beschikbaar.
Voorjaarsbloemenpresentatie MariaGewanden Senioren Vereniging
Op 17 oktober 2019 is op verzoek van de MariaGewanden Senioren Vereniging de presentatie
“Voorjaarsbloemen” gebracht. De presentatie omvat
alle bloemen die in het voorjaar op het IVN
Natuurleerpad tot bloei kwamen.
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Andere beschikbare presentaties…
Sporen in de natuur
Het is altijd geweldig om dieren tegen te komen op onze wandelingen, reeën op
de Brunssummerheide, wilde zwijnen in Vijlenerbos of dassen in het Mergelland.
Maar ook als we geen dieren zien, kunnen we wel hun sporen zien.
Verleden, heden en toekomst van
Afrika’s wildlife
Afrika bezit nog een enorme variatie aan bijzondere
wilde dieren. Dit unieke “wildlife” staat echter onder
druk door bevolkingstoename, armoede, stropen en
de klimaatsverandering.
Energie, in en uit de natuur
Alle energie is afkomstig van de zon. De natuur
gebruikt zonne-energie voor de groei van planten.
Planten vormen deze energie om in zetmeel of
nectar. Wij brengen deze energieke presentatie
graag naar u toe.
Zuid-Limburg: een land vol dalen
Ooit was Zuid - Limburg een uitgestrekt deltagebied waarin diverse rivieren een weg naar zee zochten. Door opheffing van
het Rijnlandse leisteengebergte en de Ardennen gevolgd door insnijdingen door
rivieren ontstonden de dalen.
Noord Limburg: een ander stukje Limburg

Weer en wind zijn de vormgevers van
een verrassend landschap tussen
Mook en Venlo.

De historie van de wijnbouw in Zuid Limburg. In een boeiende presentatie
wordt u door de geschiedenis van de druif en wijnstok geleid vanaf 60 miljoen
jaar geleden tot heden.
De Geleenbeek. De Geleenbeek ontspringt in Benzenrade op 120 m boven
zeeniveau aan de rand van het Bekken van Heerlen. De presentatie neemt u mee
door het landschap en tijd vanaf de oorsprong van deze beek tot aan de
monding, haar rijke natuur en cultuurhistorie.
Bruinkool- en zilverzandwinning in de mijnstreek. Wij wonen in de
oostelijke mijnstreek, waar eind 1974 de laatste steenkool naar boven werd
gebracht. In dit gebied won men ook bruinkool en zilverzand.
Het ontstaan van het Zuid-Limburgse landschap: oude en jonge
getuigen. In ons Zuid-Limburgse landschap vinden we oude getuigen die tot
300 miljoen jaar terug gaan in de tijd, zoals steenkool, mergel, bruinkool en
zilverzand.
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Woensdag wandelgroep
In 2019 zijn wij er met de “woensdag wandelgroep” weer maandelijks op uit
getrokken om samen van de natuur te genieten. Alleen in de maand december is
onze wandeling niet doorgegaan als gevolg van de aanhoudende regen.
Meestal hadden we goed weer zoals
op bijgaande foto ook te zien is.
Deze foto geeft een stukje Limburgs
landschap weer zoals we dat vaak
tegenkomen bij onze wandelingen.
Een wegkruising met een mooi
veldkruis, koeien in de wei en de
gekleurde route paaltjes. De
afgelopen jaren hebben we al heel
wat wandelroutes gelopen, al dan
niet gemarkeerd met kleurige
paaltjes die de route aangeven.
Toch lukt het ons nog steeds om op plaatsen te komen waar we nog niet eerder
zijn geweest.
Hoewel natuurverkenning niet primair de doelstelling is van deze
wandelgroep, trachten we dit aspect toch altijd mee te nemen in de
keuze van onze uitstapjes zoals bijvoorbeeld bij de wandeling naar de
wilde narcissen bij La Calamine, de hyacinten aan de Roer of rondom het
historische Kornelimünster. Het aantal deelnemers aan deze wandelgroep
blijft hetzelfde als voorgaande jaren en varieert tussen 8 en 14 personen.
Ook in 2019 is het ons niet gelukt om meer mensen enthousiast te
maken voor deze activiteit en dat is jammer want het is geweldig mooi
wandelen in Limburg en de grensstreek.
We gaan in ieder geval in 2020 verder met hetzelfde enthousiasme en
plezier en we hopen u zeker op één van onze wandelingen te begroeten.

Onderstaand een overzicht van onze wandelingen…..
Januari, De Schinveldse bossen
We starten met onze wandeling vanaf de parkeerplaats van zweefvliegveld “de Lier”.
We lopen een vlakke route door de altijd mooie
Schinveldse bossen en een stukje door Duitsland
richting Gangelt. We gaan eerst een stuk over
smalle bospaadjes en dan langs de visvijvers van
de Hering. Verderop gaan we via een bruggetje
over de Rodebach. (Dit beekje begint in
Siepenbusch Duitsland en komt bij Schinveld
samen met de Rode beek die zijn oorsprong heeft
op de Brunssummerheide). Dan gaan we via
Gangelt weer terug richting Schinveld, onderweg
nog even genietend van de Schotse hooglanders
die hier grazen.
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Februari, Partij en het Geuldal
Tijdens deze panoramische wandeling
met wat heuvels wandelen we over
mooie veldwegen richting het
buurtschap Partij en het Geuldal. Hier
volgen we een pad langs de Geul en
via wat akkers en “stegelkes” komen
we in Mechelen. Dan gaat het via een
panoramische weg omhoog en
klimmen we het Elzetterbos in. Daar
bevindt zich het geologisch monument
van de “grindgroeve Elzetterbos”.

Ongeveer 2 miljoen jaar geleden stroomde hier de rivier de Maas vanaf Luik,
via Noorbeek, Epen en Vijlen naar Düren in Duitsland. In dit gebied heeft de Maas
grind en zand afgezet, afkomstig uit de Vogezen en de Ardennen. Vervolgens
gaan we omlaag langs de gehuchten Rott en Melleschet en terug naar Vijlen.

Maart, Moresnet en La Calamine (Kelmis)
We starten in Moresnet en lopen onder het altijd imposante spoorwegviaduct
door richting de Geul. We volgen deze stroomopwaarts tot in La Calamine
(Kelmis). Daar gaan we door een weide een stukje omhoog en dan over het oude
spoortracé tot aan de voormalige zinkmijn “Schmalgraf”. Een stuk verder, op de
zinkweide maken we een korte pauze. Nog geen zinkviooltjes te zien, maar wel
een mooie rustplek in het voorjaarszonnetje.

We komen nu in het bosgebied
waar de narcissen volop in bloei
staan. Uit het bos komende, lopen
we richting de Eyneburg, de enig
overgebleven hoogteburg in het
Geuldal. Dan nog verder via de
Rochus kapel en stroomafwaarts
de Geul volgend, terug naar
Moresnet.
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April, De Meinweg
Een route langs de vennen van de
Meinweg. We lopen over bospaden,
door heidelandschappen met vennen,
door moerasbossen met elzen en
berken en langs gagelvennen. De
Meinweg was eeuwenlang het
gemeenschappelijk bezit van de
dorpen eromheen. Vandaar ook de
naam, die afgeleid is van “gemeine
weide” (= gemeenschappelijke) weide
De dorpelingen lieten er schapen
grazen, staken heideplaggen af en
kapten er bomen.
De boom wordt daarbij niet helemaal gekapt, maar tot net boven de stambasis.
Op de stronk laat men soms een 'spaartelg' staan waaruit dan weer een nieuwe
boom groeien kan.
Mei, Hijenrath en het Gulpdal
Tijdens deze wandeling met hellingen, wandelen
we eerst omlaag naar het mooie Gulpdal. In het
buurtschap Waterop staan enkele prachtige
vakwerkhuizen. Dan door het bos omhoog naar
Heijenrath waar we pauzeren op het pleintje bij
de kapel. Hierna wandelen we eerst een stuk over
het plateau van Crapoel en vervolgens door het
bos omlaag naar het mooie Gulpdal. Vanaf deze
dalende bosweg hebben we een prachtig uitzicht
over het Gulpdal en het hooggelegen buurtschap
Hoogcruts. De terugweg omhoog vanuit het
Gulpdal gaat langs akkers en weilanden. Tegen
het eind genieten we nog na op het terras van
horeca gelegenheid” De Zeute Aardbei”.

Juni, Rondom Wittem

Het gebied rondom Wittem nodigt
altijd uit voor een mooie wandeling.
Vandaag gaan we eerst naar
Cartiels en dan via mooie
veldwegen richting Eys. We zwerven
verder over veldwegen en langs
akkers waarbij we onderweg
getrakteerd worden op mooie
panorama’s.
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Juli, Gronsveld en Savelsbos
Een mooie route over het plateau
van Margraten en door de prachtige
hellingbossen van het Savelsbos.
Halverwege onze route passeren we
het dorp Eckelrade. Hierna komen
we langs het geologisch monument
“Kalksteengroeve Trichterberg”.
Deze groeve werd eerst ontgonnen
als ondergrondse kalksteengroeve.
In een latere periode werd de groeve
verder ontgonnen in dagbouw.
Augustus ,Eijsden Voerstreek, Mesch
Op deze bijna vlakke en gemakkelijke grenswandeling
wandelen we langs het mooie kasteel Eijsden en tussen de
velden door naar het Belgische dorpje Moelingen.
De terugweg gaat over graspaden en veldwegen, langs
het dorpje Mesch en de grensovergang Withuis. Met
slechts één helling is duidelijk dat het heuvelland een
stukje verderop ligt.

September, Heel en Beegderheide
Een wandeling langs een mooi stuk van het
ven “De Lange Vlieter” en vervolgens door de
bossen naar de Beegderheide. De Lange
Vlieter is een waterspaarbekken en vervult
een belangrijke rol bij de drinkwater- winning
uit de Maas.
Op een heuvel met een schuilparaplu genieten
we nog even van het uitzicht over deze plas.
Nadat we een stuk over de Beegderheide
hebben gelopen gaat het verder door de
bossen naar nog een mooi ven.
Daarna gaan we geruime tijd langs het water weer terug naar Heel.

Oktober, Stevensweert en de Maasplassen
We starten in het leuke vestigingsstadje Stevensweert
met zijn historische kern. Dan lopen we langs de Oude
Maas naar de plas “Meerse Kamp”. Hierna gaan we
verder door het natuurgebied Maasvallei, ook wel
Eiland in de Maas genoemd, langs voormalige grindgaten
die nu bekend zijn als de Maasplassen. Op onze route zien
we het werk van de bevers die bezig zijn een paar flinke
bomen om te leggen.

14

Beversporen

November, Kornelimünster

De wandeling begint in een
dorpje met de toepasselijke
naam “Dorff”. We lopen
vanaf hier door open
landschap naar het
historisch centrum van
Kornelimünster.
Onderweg passeren we de
restanten van de Romeinse
tempel Varnenum.
Vanaf Kornelimünster volgen we een tijd het riviertje “de Inde” door het
Klauserwäldchen en klimmen vervolgens omhoog naar een mooie boskapel, een
prima pauzeplek.
Dan gaan we via het dorpje Krauthausen terug naar ons startpunt.

December. Cadier en Keer
En dan de wandeling die bedoelt was als afsluiting van het jaar 2019.
Een mooie route vanaf Cadier en Keer naar
Margraten, met aandacht voor natuur en
cultuur.
Echter ‘s morgens vroeg bij het opstaan was
het al regen, regen en nog eens regen en het
zag er niet naar uit dat dit in de loop van de
dag zou veranderen. Daarom moesten we
deze wandeling helaas afgelasten. De éérste
keer dit jaar. Maar hij komt beslist terug op
ons programma voor 2020.

De “Woensdag wandelgroep” wordt georganiseerd en geleid
door:

Daan Westerhof
Steffie Broekhuis
Lenie Quadakkers
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Natuurbeheer
Het onderhoud van het Natuurterrein bestaat uit maaien, snoeien, het
onderhoud van de vijver en het nodige verfwerk.
De werkgroep is de eerste zaterdag van de maand aanwezig om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Op de landelijke NLDoet dag is er een wand geplaatst in het bijenhuis, een
takkenril aangelegd, en hout
gezaagd. Aan de achterkant van de
Koningsbeemd is een heg geplant.
Bij het onderhoud van de
Koningsbeemd werd rondom het
gebouw de heg gesnoeid, verfwerk
gedaan en het dak werd ontdaan van
bladeren.
Tot slot werd de afrastering
hersteld.

Het zintuigenvoetpad, wat een verbinding tussen de Koningsbeemd en het
Natuurterrein is, is een mooie groene doorgang. Dit pad wordt steeds gebruikt
door de leden om zo naar het natuurterrein te lopen.
De Landelijke Nationale natuurwerkdag Zaterdag 2 november was er in
Nederland weer de nationale natuurwerkdag. Het is een dag, waar op veel
mensen in de natuur aan de slag gaan, door te snoeien, zagen, wilgen te
knotten, enz. Ook IVN-Hoensbroek deed dit jaar natuurlijk ook weer mee.

Wij gingen deze dag aan de slag bij de Koningsbeemd, het Natuurleerpad en het
zintuigenvoetpad. De wilgen werden geknot en op het Natuurleerpad werden
herstel- en snoeiwerkzaamheden uitgevoerd.
Het verzamelen van oude ijzer is een extra bijdrage voor de vereniging,
die goed van past komt.
De dames van de werkgroep zorgden dat het gebouw er steeds netjes en schoon
uitzag, een compliment is op zijn plaats.
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Public Relations
Het bestuur van IVN Hoensbroek doet zijn best om het IVN in het
algemeen én de afdeling Hoensbroek zoveel mogelijk te promoten.
Zo worden onze activiteiten aangekondigd in de regionale pers en op
Facebook gezet. Dit alles wordt verzorgd door Daan en Steffie. Frans
Kassee is onze webbeheerder, hij zorgt ervoor dat al onze informatie
geüpdatet wordt op onze website. Hierop kunnen, behalve onze leden,
ook andere belangstellenden informatie vinden over bijvoorbeeld een
wandeling.

Facebook- pagina

Website van IVN Hoensbroek

Ook werden er weer diverse externe presentaties/ activiteiten gedaan. Deze
werden vanuit IVN Hoensbroek verzorgt en waar eventueel nieuwe leden uit
kunnen voortkomen, zoals;

17 april, is een bijeenkomst geweest
met een ontbijt met Wethouder Keulen,
buurtbeheer Nieuw Lotbroek en enkele
leden van ons. Het doel was om in
kaart te brengen wat er speelde in
deze buurt.

12 september, werd een “Open Coffee” gehouden. Dit netwerk-initiatief was voor
particulieren en bedrijven van Parkstad. De bijeenkomst werd bij ons gehouden in de
Koningsbeemd.
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Bestuur
Het bestuur vergadert iedere eerste maandag van de maand. Het eerste gedeelte
van de vergadering is openbaar en zijn leden van harte welkom. U kunt dan uw
eventuele punten inbrengen. Tijdens de bestuursvergaderingen worden lopende
zaken, nieuwe initiatieven en ideeën besproken.
Een aantal activiteiten zijn uitgevoerd die niet specifiek bij een bepaalde
werkgroep horen of waaraan meerdere werkgroepen deelnamen, zoals;
De Nieuwjaarsreceptie deze was op zaterdag 5 januari, een gezellige avond
om elkaar de beste wensen toe te wensen en vooral om gezellig bij elkaar te zijn.
Jaarvergadering, op 14 juni waren de leden van onze vereniging
uitgenodigd. Zoals altijd kregen de leden het financieel jaarverslag tijdens de
vergadering uitgereikt, zodat we mee konden lezen, hoe we er financieel
voorstonden. Alle vragen aan de penningmeester werden naar tevredenheid
beantwoord.
Ook nu weer konden we de zelfgemaakte kerst -en felicitatiekaarten kopen, die
Els Hendriks gemaakt had en waarvan de opbrengst is voor onze vereniging.
Na het officiële gedeelte keken we naar een film.
Het jaarlijkse Ommetje” was op 29 juni, een gezellige middag die begon met
koffie en vlaai en een warm welkom door de voorzitter. Hierna was er voor de
liefhebbers een wandeling over het Natuurleerpad of rond de Koumenvijvers voor
degene die verder wilden lopen. Bij terugkomst in de Koningsbeemd werd een
erg lekker hartig hapje geserveerd en nog geruime tijd gezellig nagetafeld.
IVN gezellige middag met aansluitend een BBQ

Op zondag 1 september in de Koningsbeemd om
15.00 uur is ook dit jaar weer onze gezellige IVN
middag. We zijn gestart met koffie met gebak en
daarna een korte wandeling. Na de wandeling
konden we een hapje eten met een lekker stukje
vlees en heerlijke salades.

Snuffelmarkt 20 oktober, de weergoden hadden besloten om het eens flink te
laten regenen op deze dag. Ondanks het slechte weer was de Snuffelmarkt in
een gezellige sfeer en werd afgesloten met een mooi financieel resultaat.
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Het bestuur wil hierbij iedereen bedanken die eraan heeft meegewerkt om deze
dag weer tot een succes te maken. Een zeer zinvolle en gezellige dag dus!

Gidsenoverleg op maandag 4 november om 19.30 uur in de Koningsbeemd. Alle
natuurgidsen van IVN Hoensbroek en iedereen die belangstelling had waren
uitgenodigd om te overleggen over het activiteitenprogramma voor 2020.
Iedereen die een bijdrage wilde of kon leveren was van harte welkom.
En zo komt ,met enig puzzelen, ons activiteitenprogramma voor 2020 tot stand.
De Jaarafsluiting was op zondag
22 december in de Koningsbeemd om
15.00 uur. Dat was de zondag voor
de kerstdagen en dus een mooi
moment om nog eens samen te
komen. De leden konden genieten
van de kerstsfeer in ons mooi
aangeklede Koningsbeemd. Er was
gezorgd voor wat afwisselende
activiteiten, maar sjoelen was het
meest populair, deze keer. En er
waren natuurlijk weer lekkere hapjes.
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Samenstelling bestuur IVN Hoensbroek 2019
Steffie Broekhuis
Mieke Cörvers, secretariaat
Martin Deguelle, voorzitter
Jacques Dewez, penningmeester
Lei Frolichs
Peter Geurts
Wiel Jehae
Frans Kassee
Lenie Quadakkers
Daan Westerhof
Kleine Vos

Bijdragen voor dit jaarverslag
werden geleverd door:
Mieke Cörvers
Martin Deguelle
Marrion Ernst
Lei Frolichs
Peter Geurts
Wiel Jehae
Daan Westerhof

Witte Tijger

IVN
Hoensbroek
I

IVN Hoensbroek

@:

Heerlerweg 41
433 HR Hoensbroek
@: ivnhoensbroek@gmail.com
Facebook: ivnhoensbroek

Vuurlibel- man
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