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Het bestuur van het IVN afdeling Heerlen
wenst al haar leden en donateurs prettige
feestdagen, een gezellige jaarwisseling en
een goed en gezond 2011.
Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor
hun inzet in 2010 en alle donateurs voor
hun bijdrage.
We hopen ook in 2011 weer op u te
kunnen rekenen.
We kijken met voldoening terug op ons
jubileumjaar met de vele extra activiteiten
en de geslaagde jubileumviering op 25
september. We herdenken de leden die ons
dit jaar ontvallen zijn, en tevens het
slachtoffer van de aanrijding tegen ons
pand.

Kerstwandeling
Op zondag 26 december is er de
traditionele kerstwandeling. We genieten
van de de natuur in de omgeving van
Heerlen. Na afloop is er een gezellige
nazit, waarbij het IVN afdeling Heerlen de
wandelaars en andere bezoekers trakteert
op een lekkere kop erwtensoep.
Vertrek vanaf 13.00 uur vanaf het IVN
Home. Nadere informatie: 045-5712609

Wandeling zondag 16 januari 2010
Middagwandeling omgeving Stokkem.
Deze wandeling gaat door gevarieerde
bossen, afgewisseld met open stukken.
Hier heeft men dan een mooi uitzicht over
de omgeving. Verder komt men door een
paar leuke gehuchtjes.
Vertrek is om 13.00 uur vanaf het IVN
Home. Info: 045-5751653 (Stefan)
Donderdag 20 januari: lezing over de
stadsvogel.
Welke vogels komen er voor in de stad,
wat hebben ze nodig en wat kunnen we
voor ze doen. Dit zijn de onderwerpen die
aan de orde komen tijdens de lezing. Ook
wordt verteld wat je als inwoner kan doen
in de directe omgeving van de eigen
woning om het de vogels naar de zin te
maken en daardoor te helpen. Ook de rol
die de overheid kan spelen komt aam bod.
Aanvang is 19.30 uur in het IVN home.
Vrijdag 21 januari: start van de expositie
over stadsvogels.
Hier zullen dezelfde onderwerpen als
tijdens de lezing aan de orde komen. Ook
wordt getoond wat de overheid kan doen
om het leefklimaat van de vogels te
bevorderen. Ook wordt duidelijk gemaakt
waarom vogels in de stad belangrijk zijn.
Verder zullen er doorlopend korte films te
zien zijn over vogels in de stad en tuin.
Men kan terecht van 17.00 uur t/m 20.00
uur.
Zaterdag 22 en zondag 23 januari:
tuinvogeltelling op het Home

Deelnemers aan de wandeling na afloop aan
de erwtensoep in ons Home.

Op beide dagen kan men van 10 tot 11 uur
bij ons in het IVN home meedoen aan deze
nationale tuinvogeltelling. Vanuit het
lokaal gaan we alle vogels tellen die in de

IVN tuin komen. Aansluitend kan men dan
nog de expositie bekijken in ons home tot
14 uur. Het hele weekend zullen er mensen
aanwezig zijn die vragen kunnen
beantwoorden. Voor kinderen zijn er
kleurplaten en knutselmogelijkheden met
als thema vogels. Voor meer informatie
kunt u bellen 045-5712609 (Alexander).

vinden. Een foto, een korte beschrijving en
allerlei informatie die interessant is.
Vandaar kan men doorlinken naar meer
uitgebreidere websites. U vindt deze
nieuwe informatie onder:
www.ivnheerlen.nl.

Tuinvogeltelling thuis.

Ook thuis kunt u meedoen aan de
Nationale Tuinvogeltelling. Zo helpt u mee
om gegevens te verzamelen voor
onderzoek naar vogels. Vogelbescherming
Nederland organiseert dit jaarlijkse grootse
evenement in het weekend van 22 en 23
jan. Dat doen zij in samenwerking met
SOVON Vogelonderzoek Nederland.
Noteer een half uur lang alle vogels die u
in uw tuin of op het balkon ziet. Vul uw
bevindingen in op het speciale telformulier
op de website van
http://www.tuinvogeltelling.nl/. De
ingestuurde gegevens worden gebruikt
voor onderzoek naar vogels. Ook wordt
aan de hand van alle waarnemingen de
Nationale Tuinvogel Top-tien 2011
samengesteld.
Wandeling Zondag 20 februari
Middagwandeling Cartils. Tijdens deze
afwisselende wandeling komen we door
een waterwingebied. Verder zijn er
bospassages en een schitterend
kalkgrasland met zijn specifieke flora. Ook
kunnen we genieten van het Limburgse
landschap door fijne vergezichten.
Vertrek 13.00 uur vanaf het IVN home.
Info: 045-5751653 (Stefan).
Vogels op onze website IVN Heerlen.
Sinds kort zijn op onze website de meest
voorkomende vogels van Zuid Limburg te

Tevens worden 18 gebiedjes aangegeven
met welke vogels u daar kunt tegenkomen.
Ook nieuw op de website is het Douwe
Tasmapad, informatie over onze tuin bij
het Home, informatie over grassen.
Ad Schaaf hoort graag uw reacties,
suggesties en informatie om op de website
te plaatsen. Email: a.schaaf@home.nl
Overleg gemeente en Natuurmonumenten.
Op 3 december hebben we deelgenomen
aan een eerste discussie over een nieuw
Groenbeleidsplan van de gemeente
Heerlen. Binnenkort vindt u op onze
website onze inbreng daar.
Op 10 december hebben we deelgenomen
aan een brede discussie over de concept
Natuurvisie van Natuurmonumenten over
het Imstenraderbos. Op 7 december had de
hele werkgroep ROM zich al over dit plan
gebogen en er mee ingestemd.

Op 16 december hebben we deelgenomen
aan een overleg op de gemeente over een
nieuwe mountainbikeroute van Landgraaf
naar Voerendaal dwars door Heerlen.
Vergaderingen werkgroep ROM
De werkgroep ROM (Ruimtelijke
Ordening en Milieu) vergadert op de
volgende drie dinsdagen: 18 jan, 22 febr en
22 maart, telkens ’s avonds om 20.00 uur
in ons Home. Iedereen is van harte
welkom.

