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Jubileum 25 september 2010
We kondigden het al aan in ons vorig informatieblad dat we op zaterdag 25 september ons jubileumfeest zullen houden. Het bestuur nodigt u van harte uit daarbij aanwezig te zijn. Het programma is als volgt:
13.00 uur: ontvangst met koffie en vlaai
13.30 uur: openingstoespraak door onze voorzitter Alexander Timmers;
13.45 uur: Loek Peters zal spreken over het belang van de biodiversiteit in Heerlen
14.15 uur: felicitaties door derden
Daarna is er gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.
Om 16.00 uur vertrekken we naar het Aambos voor de opening van het Douwe Tasma pad. We
proberen vanaf het Home te lopen of met enkele auto’s te gaan.
Het is voor ons van belang te weten met hoeveel mensen we ongeveer zullen zijn. Daarom het
vriendelijke verzoek tevoren even te laten weten als u komt. Dat kan via de email naar timmers22@zonnet.nl of naar jos.zuidgeest@hetnet.nl. U kunt ook bellen op donderdagmorgen
tussen 9.00 uur en 12.00 uur naar 5711031.

Loek Peters is onder andere bekend van zijn
artikelen over tuinieren in het
Weekend
Gezet en zijn bijdrage aan het programma
Limburgs Land op L1.
Loek Peters is een bekende vraagbaak op
het gebied van flora en fauna. Door veel
mensen is zijn hulp ingeroepen voor het
oplossen van allerlei problemen in tuin en
gaard.
Wij hebben hem gevraagd op ons jubileum
te spreken over het belang van biodiversiteit
in Heerlen. Vooral over de mogelijkheden
daar zelf iets aan te doen, in de eigen tuin of
in het openbaar domein.
Foto Loek Peters
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Wandeling zondag 19 september
Middagwandeling Eperheide. Deze wandeling leidt ons door een mooi stukje van het
zuidelijk deel van onze provincie. We kunnen genieten van o.a. mooi uitzicht, gemengde bossen en grenspalen. Ook is er
aandacht voor natuurbeheer. Door het verwijderen van bomen komt er weer plaats
voor heide en brem. Zodat het landschap
van vroeger weer een beetje terugkeert en
de naam Eperheide weer eer aangedaan
wordt.
Vertrek: 13.00 uur vanaf het IVN Home.
Info: 045-5751653 (Stefan)

ren van Schimmert en het Ravensbos naar
Valkenburg.
Vertrek: 9.00 uur vanaf het IVN Home.
Gelieve vooraf aan te melden in verband
met vervoer: 045 5424886. Op dit nummer
kan men ook terecht voor meer informatie.
Wandeling zondag 17 oktober
Middagwandeling Euverem. Deze middag
lopen we door het dal van de Gulp. Hier
wisselen hellingbossen en open weilanden
elkaar af.
Vertrek: 13.00 uur vanaf het IVN Home.
Info: 045-5751653 (Stefan)

Zondag 19 september “Rotvos” op de TV

Lezing over de bever: 27 oktober 19.30 uur

De film “Rotvos” is bekroond met het Gouden Kalf voor de Beste Lange Documentaire. Deze film van Jan Musch en Tijs Tinbergen laat zien hoe complex de regels voor
natuurbeheer in Nederland zijn en de onvermijdelijke dilemma’s die daarmee gepaard gaan.

Op deze woensdagavond is er in ons Home
een lezing over de bever. Sinds een aantal
jaren is de bever bezig aan een opmars in
onze provincie. Tijdens de lezing wordt
ingegaan op de leefwijze van dit mooie dier
en zijn plaats in de natuur van onze regio.
Hoewel het redelijk goed gaat met de bever
heeft hij onze hulp soms nog wel nodig.
Info: 045-5712609 (Alexander)

Wandeling zondag 26 september
Dagwandeling Holset. Deze lange maar
schitterende wandeling gaat langs de Sieversbeek, de Hermansbeek, de Harlesserbeek en de Lombergerbeek. Tevens een
groot stuk door het Vijlenerbos.
Vertrek: 9.00 uur vanaf het IVN Home.
Gelieve vooraf aan te melden in verband
met vervoer: 045 5424886. Op dit nummer
kan men ook terecht voor meer informatie.

Cadeau van de jubilaris in 1985.
In ons vorig informatieblad hebben we al
een foto geplaatst van het IVN bosje.

Lezing over de egel: 29 september 19.30
uur.
Op deze woensdag avond is er in ons Home
een lezing over de egel. Tijdens de lezing
wordt verteld hoe de egel leeft, hoe we hem
kunnen helpen, welke problemen dit leuke
beestje tegenkomt. Tevens geven we advies
hoe we onze tuin egelvriendelijk kunnen
inrichten.
Info: 045-5712609 (Alexander)
Wandeling zondag 10 oktober
Dagwandeling Hulsberg. Deze wandeling
met enkele hellingen gaat langs de waterto-

Cadeau van de jubilaris in 2010
Op 25 september maken we bekend welk
cadeau het IVN afdeling Heerlen in 2010
wil geven aan de Heerlense bevolking. Daar
hebben we uw hulp bij nodig. U kunt uw
Jubileumdonatie 2010 over maken op
onze rekening 1423.19.635.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Onze nieuwe website vindt u onder: www.ivnheerlen.nl

