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Wandeling zondag 21 november
Middagwandeling Elkenrade.
Vanaf Elkenrade dalen we af door een
monumentale holle weg. Hier kunnen we
genieten an de speciale flora en fauna in de
beslotenheid van een dergelijke holle weg.
Als we deze achter ons laten hebben we
een wijds uitzicht over het Zuid Limburgse
landschap.
Vertrek: 13.00 uur vanaf het IVN Home.
Info: 045-5751653 (Stefan)
Wandeling zondag 12 december
Middagwandeling Vaals.
Deze middag lopen we door de bosrijke
omgeving van de Vaalserberg rondom het
Drielandenpunt. Behalve een mooie
omgeving kunnen we ook zaken uit het
verleden tegenkomen. Het is een punt waar
drie culturen bij elkaar komen.
Vertrek: 13.00 uur vanaf het IVN Home.
Info: 045-5751653 (Stefan)

Jubileum: 25 september
Ons jubileum feest mag zonder meer
geslaagd genoemd worden. Veel leden en
genodigden waren aanwezig om te
luisteren naar de toespraken van onze
voorzitter Alexander Timmers en onze
gastspreker Loek Peters.

van de biodiversiteit en de mogelijkheden
die elke burger heeft daar zelf een steentje
aan bij te dragen. Hij gaf ook aan de hand
van voorbeelden aan dat de overheid
zonder extra kosten in haar groenbeheer de
biodiversiteit kan bevorderen.
Wethouder Nico Aarts gaf in zijn
toespraak aan dat deze woorden niet tegen
dovemans oren gezegd waren. Bij zijn
aantreden in april trof hij de uitvoering van
de bezuinigingsplannen aan, waarbij
allerlei perken en struikgewas vervangen
waren door eentonig gras. Hij wil graag in
overleg met o.a. het IVN kijken hoe de
gemeente haar groenbeleid kan verbeteren
met het oog op de biodiversiteit. Wij als
IVN nemen die uitnodiging graag aan.
Na het officiële was er een gezellig en
geanimeerd samenzijn.
Om half vier vertrok bijna iedereen om
tijdig aanwezig te zijn bij de opening van
het Douwe Tasma pad in het Aambos.
Alexander Timmers gaf hier een
toelichting op de wandelroute na eerst kort
te hebben stilgestaan bij het belang van
Douwe Tasma voor het IVN.
In de folder staat het als volgt omschreven:
“Met dit Douwe Tasmapad eren we niet
alleen deze icoon uit het IVN, maar tevens
al die andere honderden vrijwilligers die
zich gedurende de laatste vijftig jaar
hebben ingezet voor natuur en milieu”.
Overlijden ereleden.

Toespraak wethouder Nico Aarts
Loek Peters benadrukte het grote belang

In het voorjaar overleed al ons erelid Fok
Eleveld, met Douwe Tasma een van de
oprichters van onze afdeling. Ons erelid
Arno Fijnaut was nog op ons
jubileumfeest, maar is op 28 oktober
overleden. Ook Wim Ellenbroek, een actief
lid van de vogelwerkgroep, is ons dit jaar
ontvallen. Herdenken wij hen in
dankbaarheid voor al het werk dat zij voor
het IVN Heerlen gedaan hebben.

Folder gratis beschikbaar voor leden.

Deze schitterende folder in kleurendruk
geeft de wandelroute aan met beschrijving
van een aantal interessante zaken die men
onderweg tegenkomt.
Deze folder is gratis beschikbaar voor onze
leden. Hij is elke donderdagmorgen tussen
9.00 uur en 12.00 uur af te halen bij ons
Home aan de Gallusstraat 1.
Nieuwe website IVN Heerlen
De nieuwe website van het IVN afdeling
Heerlen is in de lucht. U vindt hem onder:
www.ivnheerlen.nl.
Ad Schaaf hoort graag uw reacties,
suggesties en informatie om op de website
te plaatsen. Email: a.schaaf@home.nl
Jubileum cadeau van het IVN.
In ons vorig informatieblad hebben we al
aangekondigd dat we als IVN Heerlen ter
gelegenheid van ons 50 jarig jubileum de
bevolking van Heerlen een cadeau willen
aanbieden.

Intussen zijn de voorbereidingen zover
gevorderd dat we het cadeau bekend
kunnen maken. Er komt een website over
de biodiversiteit in Heerlen.
Biodiversiteit is zo’n begrip dat het gevaar
loopt te abstract te zijn om mensen er
warm voor te krijgen. Middels een website
willen we het begrip handen en voeten
geven. Welke planten en dieren kunnen
we in Heerlen tegenkomen. De website
gaat al die dieren en planten vermelden,
met een foto en een korte beschrijving.
Tevens wordt aangegeven waar meer
informatie over het onderwerp te vinden is,
via links naar meer gespecialiseerde
websites.
Uiteraard kunnen wij als IVN zo’n website
niet alleen maken. We zullen daarvoor ook
een beroep doen op onze zusterorganisaties
en op de gemeente. Zij beschikken al over
veel informatie over flora en fauna in
Heerlen.
Maar ook alle burgers van Heerlen zullen
mee kunnen werken. Iedereen die een
bijzondere plant of vogel ziet, of een
interessante wandeling weet, kan dat
doorgeven en na controle wordt dit dan op
de site geplaatst.
Op deze manier zal de site uitgroeien tot
hét digitale naslagwerk over wat er in
Heerlen aan flora en fauna te vinden is. Zo
kan ook bijgehouden worden of er
achteruitgang of vooruitgang te zien is.
Jubileum cadeau aan het IVN.
Het opzetten van zo’n website kost
uiteraard veel geld. We hebben bij ons
jubileumfeest al een aantal donaties
ontvangen. Maar we doen ook graag een
beroep op onze leden om een extra donatie
voor dit doel over te maken. U kunt uw
Jubileumdonatie 2010 over maken op onze
rekening 1423.19.635. Bij voorbaat
hartelijk dank.
Enquête onder leden
De enquête is inmiddels afgerond. De
drukke werkzaamheden rond het
jubileumfeest hebben de verwerking van
de gegevens wat vertraagd. Binnenkort
hoort u meer van ons.

