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Inhoud
voorwoord
van de bestuurstafel: dassenburchten en het HOME
ac viteiten in augustus en september

Voorwoord
Beste IVN’ers,

Hier alweer de tweede nieuwsbrief van IVN Beekdaelen-Nuth. In onze eerste nieuwsbrief hebben wij
gezegd onze ac viteiten per september weer op te starten. In deze nieuwsbrief een opsomming van de
ac viteiten in september. Vooruitlopend daarop zal ons bestuurslid Frank op 5 augustus al een
zomeravondwandeling begeleiden. In deze nieuwsbrief daarover meer. Tevens nieuws over ons HOME en
een aantal andere zaken die de afgelopen periode aan de orde geweest zijn. Hee u vragen of wilt u
reageren op zaken die in deze nieuwsbrief aan de orde komen. Laat het ons weten via ons adres:
ivnnuth@gmail.com
Van de bestuurstafel
Dassenburcht nabij sportvelden Hulsberg
De gemeente Beekdaelen had het voornemen om nabij de sportvelden in Hulsberg een halfpipe te plaatsen.
We zijn met de gemeente in overleg gegaan en hebben hun gevraagd dit voornemen in heroverweging te
nemen. In dat gebied ligt namelijk een bewoonde dassenburcht. Naar aanleiding van ons verzoek hee de
gemeente een onderzoek laten uitvoeren naar de leefsitua e van de dassen nabij de sportvelden. Het
onderzoeksbureau hee de gemeente geadviseerd geen halfpipe in dat gebied te plaatsen aangezien de
halfpipe midden in het foerageergebied van de dassen ligt en dat er in de directe nabijheid belopen pijpen
vastgesteld zijn. We zijn met wethouder Essers in overleg over alterna eve plekken.
IVN Home aan de Voorsterstraat in Nuth
Reeds geruime jd hebben wij een aantal ruimten in het voormalige gebouw van de tennisvereniging Nuth
in gebruik. Tevens maken een aantal andere organisa es gebruik van het gebouw en het omliggend terrein.
De afgelopen maand is een overleg geweest met Wethouder Essers en een aantal ambtenaren over het
toekoms g gebruik. Uiteindelijk was de conclusie dat de genoemde verenigingen gebruik kunnen blijven van
het gebouw, d.w.z. minstens twee jaar. Indien mogelijk komen er andere gebruikers bij. Het beheer en
onderhoud van het gebouw blij bij de gemeente. Er volgt nog inventarisa e van de gemeente waarbij we
kunnen aangeven wanneer we gebruik willen maken van het gebouw. Ook andere wensen kunnen daarbij
aangegeven worden.

Ac viteiten in augustus en september
augustus
Zomeravondwandeling IVN Beekdaelen-Nuth donderdag 5 augustus 19.00u
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Ook dit jaar laten we ons niet klein krijgen door het virus, maar houden natuurlijk wel rekening
met de anderhalve meter-regel. En de groepsgroo e is beperkt tot 15 personen. Het is een zeer
gevarieerde wandeling: beekdalen, hellingen, bos, een wijngaard, akkers en weiland. Ook pi g!
Een gedeelte van de 7 km gaat ﬂink op en neer. We lopen langs de Geleenbeek en zien daar
wellicht nog de gevolgen van de wateroverlast. De natuur is echter weer tot rust gekomen. Laat
je maar verrassen door hetgeen je ziet. Ga je ook mee? Dan zie ik je graag donderdag 5
augustus om 19.00 uur op de parkeerplaats bij de Alfa brouwerij (Thull 15, 6365 AC Schinnen) te
Thull. Denk aan goed schoeisel en lange broek. De wandeling is vanwege de hellingen en trapjes
niet geschikt voor kinderwagens en mensen die slecht ter been zijn. Zowel leden als niet-leden
zijn welkom. Graag aanmelden uiterlijk 2 augustus op frank.van.puyvelde@rws.nl
zaterdag 28 augustus: Middag wandeling met bewoners van de Wissel te Nuth In samenwerking met
S ch ng Beweegdaelen.

september
woensdag 1 september: 13.30u-16.00u Senioren wandeling rondom Schimmert in samenwerking met
S ch ng Beweegdaelen
zondag 5 september: Vogelexcursie Geleenbeek Brommelen aanvang 7.00u vertrek vanaf kasteel
Wijnandsrade. In Brommelen is nabij de Geleenbeek tot aan de oliemolen in Weustenrade als gevolg van
het project Corio Glana een klein maar mooi natuurgebied ontstaan waar diverse vogels en planten zijn te
bewonderen. Het afgelopen jaar hee daar de grauwe klauwier gebroed. We zullen hem wellicht die
ochtend kunnen bewonderen maar ook pu ers, roodbors apuit en kneutjes hebben hier hun leefgebied.
vrijdag 10 september Vleermuisexcursie door het Stadsmoeras en langs de Geleenbeek. 20.00u-21.30u
vertrek vanaf Kasteel Hoensbroek
zondag 26 september jds p 13.30u Natuurwandeling Homperschermolen Vertrek markt Nuth.
Voor vragen en aanmelding voor bovenstaande ac viteiten: ivnnuth@gmail.com. Ook op onze website vindt u informa e over genoemde
ac viteiten

En dat is die roodbors apuit, foto Bert Deguelle

Nawoord
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van IVN Beekdaelen-Nuth
Volg ons op Facebook en vergeet onze website niet
Voor AVG en uitschrijven zie onze website ivnnuth.nl
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