ACTIVITEITEN AGENDA
Programma Natuurgidsenwerkgroep.
Zondag 8 juli: Wandeling Putberg; deze wandeling gaat via de Putberg en de Keversberg terug over het
“pausweggetje” naar het begin punt. We kunnen genieten van een mooi stuk landschap en natuur dicht bij huis.
Start om 12.45 uur IVN Home, 13.00 uur Putberg onverharde pad direct links na het viaduct van de Daelsweg.
Vrijdag 13 juli: Avondwandeling Imstenraderbos; tijdens deze avond kunnen we genieten van dit mooie oude bos
en tevens kennis nemen van de bos uitbreiding die hier sinds vorige jaar plaats vind.
Vertrek om 19.15 uur, om 19.30 uur parkeerplaats voetbalvelden RKHBS/Dilligence.
Zondag 12 augustus: Wandeling Ubachsberg-Winthagen; wandeling door een fraai open buitengebeid met weidse
uitzichten. We lopen de driehoek Ubachsberg-Winthagen-Kruishoeve/Colmont.
Vertrek om 12.30 uur IVN Home, 13.00 uur sportvelden Ubachsberg richting Colmont.
Vrijdag 24 augustus: Avondwandeling Brunssummerheide; tijdens deze wandeling kunnen we genieten van een
uniek stuk natuur dicht tegen het verstedelijkte gebied van de Parkstad. Tevens zien we de resultaten van het
beheer en de recreatie in dit gebied.
Vertrek om 18.45 uur IVN Home, 19.00 uur voor de ingang van het bezoekerscentrum Natuurmonumenten.
Zondag 16 september: Wandeling omgeving Voerendaal. ; vanaf kasteel Rivieren gaat het eerst richting
Weustenrade om daar na af te buigen naar Voerendaal. De natuur komt tijdens deze wandeling aan de orde maar
zeker ook de cultuurhistorie van de vele monumentale gebouwen die we passeren zoals oa het Hoenshuis en kastel
Puth. Vertrek om 12.30 uur IVN Home, 13.00 uur parkeerplaats bij kasteel Rivieren.
Zondag 7 oktober: Wandeling Voerstreek; deze zondag gaan we wandelen bij de zuiderburen: een afwisselende
tocht door de Voerstreek. De route loopt door bos en open terrein, helling op en af.
Start om 12.15 uur IVN Home, 13.00 uur parkeerplaats Restaurant de Cantarel Berg 17 St.Martens-Voeren, vlak
bij de Commanderie St.Pieters-Voeren.
Zondag 25 november: Wandeling Wylre; we lopen vanaf kasteel Wylre een pittig rond via Beertshoven en de
Keutenberg terug langs de Geul naar ons startpunt.
Start om 12.30 uur IVN Home, 13.00 parkeerplaat Kwakkerpoel.
Woensdag 26 december: Kerstwandeling; tijdens deze traditionele kerstwandeling op 2e kerstdag maken we een
leuk ommetje in de omgeving van ons IVN Home. Na afloop is er zoals altijd gratis erwtensoep en gezellige nazit.
Vertrek om 12.00 uur IVN Home.
Ons IVN Home is gelegen aan de Gallusstraat 1 te Heerlen/Aarveld.
Voor informatie telefoon: 045-5712609 of e-mail: heerlen@ivn-limburg.nl
Wandelingen zijn vrij en kosteloos toegankelijk voor iedereen, men hoeft geen lid te zijn van het IVN. De
tochten gaan onder alle weersomstandigheden door. Het is aan te raden goede wandelkleding en schoenen
aan te doen.

DE NATUURINFO - IVN HEERLEN
IVN Vereniging voor Natuur- en Milieu-educatie
Secretariaat: Gallusstraat 1, 6417 VD Heerlen
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Postbank 108.28.00
Email: heerlen@ivn-limburg.nl

Internet: www.heerlen.ivn-limburg.nl

UITGAVE: JUNI

Introductie nieuw bestuurslid

Verkeerde acceptgiro

Hallo allemaal. Mijn naam is Linda Bosse en
sinds kort heb ik de secretariële taken
overgenomen van Jo Moonen. Ik ben
38 jaar, woonachtig in Heerlen en in het
dagelijkse leven secretaresse. Ik ben al
geruime tijd lid van IVN-Maastricht maar IVN
Heerlen zocht een secretaris en die uitdaging
wilde ik graag aangaan. Mijn grootste passie is
de hoogstamboomgaard en ik ben benieuwd of
er meer mensen zijn die net als ik graag in de
buurt van een appel- en of perenboom
vertoeven. Het “secretarispakket” omvat ook
de Natuurinfo en zoals u ziet, ben ik zo hier en
daar
al
aan
het
sleutelen
geslagen.
Op moment van schrijven scheert er een
vleermuis langs mijn raam. Prachtige dieren
zijn dat toch. Oeps even afgeleid. Naar mijn
gevoel valt er nog veel meer te doen met de
Natuurinfo en graag zou ik dan ook uw hulp
willen inroepen bij de komende uitgaven. Is
het goed zo als het is? Mist u misschien iets?
Zou u ook graag eens iedereen willen laten
weten wat voor bijzondere natuurspektakels
zich afspelen in uw achtertuin? Zeldzame vogel
gespot ergens misschien? Nieuwe rubriek etc.
etc.
Elke opmerking, advies, commentaar aangaande
tekst en lay-out met betrekking tot de
Natuurinfo is welkom en zie ik graag tegemoet
zowel mondeling als via heerlen@ivn-limburg.nl

Een beperkt aantal leden van het IVN afdeling
Heerlen heeft een verkeerde acceptgiro ontvangen
voor de betaling van de jaarlijkse contributie, al dan
niet samen met het abonnement op de Natuurgids.
Wij bieden daarvoor onze excuses aan.
We hebben eind vorig jaar nagevraagd bij het
postkantoor of wij onze bestaande acceptgiro’s nog
konden gebruiken. Dat kon. We zijn dit jaar
teruggegaan met een ingevulde acceptgiro en men kon
ons niet aangeven wat daarmee fout was. We moesten
maar bellen met de postbank in Amsterdam. Daar
bleek dat we alleen nieuw bestelde acceptgiro’s
mochten gebruiken waarop onder in de hoek code 13
stond in plaats van code 12.
Gelukkig hebben de meeste leden de nieuwe
acceptgiro ontvangen omdat de oude voorraad bijna
op was. Maar voor de mensen die de oude acceptgiro
hebben ontvangen blijft het natuurlijk toch
vervelend, evenals voor ons.

Alvast bedankt en tot ziens.
LB

De penningmeester.

START NAJAAR 2007

NATUURGIDSENCURSUS
Natuurgidsencursus Oostelijke Mijnstreek.
De IVN afdelingen in de Oostelijke Mijnstreek starten in het najaar 2007 met een nieuwe Natuurgidsencursus.
Het doel van de cursus is mensen op te leiden tot natuurgids, ofwel: mensen die al een grote interesse hebben
voor natuur-en milieuzaken voldoende vaardigheden en kennis bij te brengen. Zodat ze activiteiten kunnen
ontplooien op natuur-en milieugebied in IVN verband.
De Natuurgidsencursus is een kadercursus van de landelijke IVN-organisatie en wordt afgesloten met een
eindpresentatie. Daarna krijgt men het officieel erkende Natuurgidsen-diploma.
De cursus bestaat uit ongeveer 40 lessen, zowel binnen als buiten/theorie en praktijk, en duurt ongeveer
anderhalf jaar. Als men meer informatie wil krijgen: geef je gegevens door aan onderstaand contactpersoon. In
het najaar wordt je dan uitgenodigd voor een informatie bijeenkomst.
Contactpersoon Natuurgidsencursus voor de afdeling Heerlen: Alexander Timmers, telefoonnummer: 0455712609, e-mail: heerlen@ivn-limburg.nl

GEEF UW NAAM EN ADRES OP VOOR EEN VRIJBLIJVENDE UITNODIGING VOOR DE
INFORMATIEAVOND NAJAAR 2007

Waar zijn de zoogdieren?
Vleermuizen leven een redelijk onzichtbaar bestaan. Als het donker wordt zien we ze wel eens rondvliegen. En als
we er op uitgaan met de batdetector vinden we al veel meer exemplaren die langs de nachtelijke hemel scheren.
Maar als het licht wordt s’morgens vroeg kruipen ze allemaal weg in hun slaapverblijf. Dit kan een boom zijn, een
kerkzolder, een spouwmuur, onder daken, enz. Ze zijn dan moeilijk te vinden.
Ook de zwangere vrouwtjes zoeken elkaars gezelschap van mei t/m ongeveer juli op deze plekken om hun jong te
krijgen.
Deze zogenaamde kraamkolonies kunnen bestaan uit een paar tot meer dan 100 dieren! Als het dan schemerig
wordt kan het zijn dat er opeens een groot aantal vleermuizen uit een gaatje in de muur naar buiten komen vliegen!
Hier hoeft men niet van te schrikken: vleermuizen zijn niet gevaarlijk.
Omdat deze plekken moeilijk te ontdekken zijn willen wij als vleermuis- en zoogdierwerkgroep het graag horen als
men zo een slaapplaats of kraamkolonie weet te zitten. Dan kunnen we komen kijken om vast te stellen wat voor
soort het is en of alles in orde is. Wij geven dan tevens advies over hoe er met zo een pleisterplaats voor
vleermuizen moet worden om gegaan.
Voor alle duidelijkheid het gaat niet om vrij rondvliegende vleermuizen maar om vleermuizen die uit een
schuilplaats te voorschijn komen. Weet u zo een plek laat het ons dan weten.
Ook zijn wij nog steeds geïnteresseerd in andere zoogdieren. Ziet u een zoogdier ergens lopen meld dat dan ook
aan ons met vermelding van plaats, tijd en datum en soort. Alle soorten willen wij weten of het nu een zeldzame
wilde kat is of een gewone mol(s)(hoop).

Wandel met het Struinbulletin door het zomerse groen
Dit jaar is de natuur snel door de lente gejakkerd. In mei begint de groene wereld al aan de zomer......
Door de zomerse temperaturen hebben wij – mensen – ons leventje naar buitenshuis verlegd. Ieder
voelt hoe de natuur tot een bezoek verlokt. Het Struinbulletin helpt u daarbij en brengt u op pad naar
de heerlijkste plekjes in het groene leven...
Het Struinbulletin: uw gids door de natuur.
Wilt u te voet door de natuur? Dan is het Struinbulletin uw gids. Zeker voor trektochten door de natuur in het
Rijk van Nijmegen of in Limburg. Het struinbulletin is een website met een gevarieerde informatie over
wandelingen door de natuur.
Wat biedt het struinbulletin?
Op de website Struinbulletin vindt u:
1. Struinroutes: wandelingen van 20 kilometer (met 1 afkorting) in het Rijk van Nijmegen, noord midden of zuid
Limburg. Elke struinroute heeft een routebeschrijving, routekaartje en informatie over bezienswaardigheden.
2. Data publiekswandelingen van natuurorganisatie zoals van IVN Maas & Niers, IVN Rijk van Nijmegen, het
Gelderse Landschap of van Landschapspark De Grote Peel.
3. Wandelinformatie. In deze rubriek staat informatie over voetsporen en korte tour van Tijdschrift De
Natuurgids.
Proef de natuur – trek erop uit met een Struinroute
Geef toe aan de natuurkriebels en ga op pad........Kies een Struinroute, druk deze af en trek daarmee de natuur in.
Momenteel staan er 13 struinroutes tot uw beschikking.
Wat is het adres van het Struinbulletin?
Ga naar het webadres:

Het Struinbulletin - webadres: http://home.hetnet.nl/~ms30ms10/
Bereikbaarheid t.n.v.: Frans Sijben
E-mail: struinbulletin@hetnet.nl

Inspiratiedag 2007
Op zaterdag 1 september organiseert de IVN werkgroep Districts Kader Vorming de Inspiratiedag 2007 als
voorbereiding op het Groene maand thema ´landschap en cultuurhistorie´.
IVN-ers die actief zijn of dat graag willen worden, zijn hierbij van harte uitgenodigd om ervaring op te doen en
kennis uit te wisselen zodat er met de Groene maand in september 2007 weer leuke, boeiende activiteiten kunnen
plaatsvinden.
Voor 20 augustus 2007 aanmelden is mogelijk door een aanmeldformulier af te halen bij het IVN-home en op te
sturen naar het IVN Consulentschap Limburg, telefoon 0475-386 460. U kunt ook een aanmeldformulier per email ontvangen door een mailtje te sturen naar consulentschap.limburg@ivn.nl.
U ontvangt uiterlijk twee weken voor aanvang een bevestigingsbrief met daarin het exacte programma en de
precieze plaats van samenkomst.
Opsturen aan:

Meldingen kunnen naar Alexander Timmers, 045-5712609 of timmers22@zonnet.nl of naar ons secretariaat (zie
bovenaan deze Natuurinfo).

http://home.hetnet.nl/~ms30ms10

IVN Consulentschap Limburg
o.v.v. Opgave IVN inspiratiedag 1 september
Godsweerderstraat 2
6041 GH Roermond
of per e-mail aan: consulentschap.limburg@ivn.nl
of per fax: 0475-386469

