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EERSTE SLOOTJESDAGEN EEN SUCCES 

Dit jaar deed IVN Hoensbroek voor het eerst mee aan de landelijke 

Slootjesdagen. Zaterdag 11 juni verzamelden 19 IVN-ers zich in de 

Koningsbeemd en later op het Natuurleerpad om aan de slag te 

gaan met wateractiviteiten.  De gidsen Peter, Eric en Gerard had-

den gezorgd dat de deelnemers actief bezig konden zijn met alles 

wat leeft in onze mooie vijver. Er werd gevist en gezocht tussen de 

waterplanten. Vergrootglazen, loeppotjes en binoculairs werden 

gebruik om de kleine beestjes goed te kunnen bekijken en diverse 

zoekkaarten werden geraadpleegd om de soorten op naam te bren-

gen. De oogst was dan ook niet mis: Alpenwatersalamander 

(juveniel en volwassen), Staafwants (die zich te goed deed aan een 

rugzwemmer of te wel een…), Bootsmannetje, Larve waterjuffer, 

Libellenlarve, Poelslak, Posthoornslak, Schrijvertje, Watervlo, 

Bloedzuiger, Waterpissebed, Steekmuglarve, Kikker, Schaatsenrij-

der, Watertor, Glaslarven, Lantaarntje, Keizerlibel. De deelnemers 

hadden een mooie en leerzame ochtend. 



 GEZELLIGE MIDDAG 

Zondag 3 juli 2016 in de Koningsbeemd 

om 15.00 uur  

Zoals aangekondigd in ons vorige Infoblad hou-

den we weer een gezellige middag met een korte 

natuurwandeling en na afloop een gezellige bar-

becue. 

Nog niet aangemeld? Bel even met Wiel Pieters 

of er nog ruimte is: 045-7074055 of 06-

49800340 

Ons bereikte het bericht dat Guus Peters is overleden. 

Sinds enkele maanden was Guus geen lid meer van onze 

afdeling. Jarenlang bezorgde Guus ons Infoblad bij een 

deel van onze leden. Samen met Math hield hij open dagen 

op ons Natuurleerpad en velen zullen Guus kennen van zijn 

gloedvolle betogen tijdens onze jaarvergaderingen. 

GUUS PETERS OVERLEDEN 

 De bekende maandagavondactiviteiten gaan ook in juli nog door. In augustus vie-

ren we vakantie.  Als de weergoden ons gunstig gezind zijn gaan we naar buiten.  

In september starten we een nieuw seizoen. 

Koningsbeemd van 20.00 uur tot 21.00 uur.  

Dagwandeling rondom groeve ‘t Rooth 

Zondag 10 juli 2016 Parkeerplaats kasteel 

Hoensbroek om 10.00 uur. 

De zomerse pracht van de natuur gaan we bewonderen 

in het gebied rondom groeve ‘t Rooth. Zorg voor een 

lunchpakket en stevig schoeisel. Voor informatie bel 

Wiel Jehae:  045-5210923 

MAANDAGAVONDACTIVITEITEN 



DE “VUTTERS “ 

Woensdag 20 juli en 17 augustus 2016 vertrek vanaf de   

Koningsbeemd om 10.00 uur  

Hier zijn weer de datums voor onze “Vutters” 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.     

Lenie Quadackers: 045-4040440  of                                                                     

Steffie Broekhuis:  045-5222591 

Denk aan uw lunchpakket 

Meldpunt Reclame Buitengebied Zuid-Limburg   

Natuur en Milieufederatie Limburg opent Meldpunt Reclame Buitengebied Zuid-Limburg  

Nationaal Landschap Zuid-Limburg vormt het groene hart tussen de steden Maastricht, 

Sittard-Geleen en Parkstad. Een prachtig gebied met bijzondere landschappelijke, cul-

tuurhistorische en recreatieve kwaliteiten, maar vaak met storende reclame-uitingen in 

het fraaie landschap.  

De Natuur en Milieufederatie Limburg wil hier wat aan doen en opent daarom per 1 juni 

2016 het Meldpunt Reclame Buitengebied Zuid-Limburg. 

  

Zuid-Limburg is geen museumlandschap; er wordt gewoond, gewerkt én geleefd. In de zo-

mermaanden vinden er talrijke activiteiten en evenementen plaats zoals markten, brade-

rieën, feesten, toertochten en wielerwedstrijden. Hiervoor wordt reclame gemaakt mid-

dels reclameborden, posters, banners, vaak op opleggers en karren in het buitengebied. 

Een overdaad aan reclame-uitingen leidt tot aantasting en verrommeling van het Zuid-

Limburgse landschap. De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) krijgt hier 

regelmatig klachten over van burgers, toeristen en recreanten, aldus beleidsmedewerker 

Bart Cobben. ,,Om te inventariseren of het daadwerkelijk een groot probleem is, hebben 

we vanaf 1 juni het Meldpunt Reclame Buitengebied Zuid-Limburg in het leven geroepen. 

Middels een formulier op onze website www.nmflimburg.nl kunnen klachten gemeld wor-

den over storende reclame-uitingen in het buitengebied. Het gaat dan om de gemeenten 

Vaals, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul, Meerssen, Nuth, 

Voerendaal, Simpelveld, Stein, Schinnen, Onderbanken en Beek.”  

Een melding moet altijd vergezeld zijn van een foto en een exacte locatieomschrijving of 

adres. De ergste probleemgevallen gaat de NMF Limburg onder de aandacht brengen van 

de betreffende gemeente met het verzoek actie te ondernemen, beter te handhaven of  het 

beleid aan te passen. 

 

http://www.nmflimburg.nl
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Afmelden  als lid bij 
de penningmeester 

25 september: Wandeling Plateau Sint Pieter 

29 oktober: Nacht van de Nacht 
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