Informatieblad 2011 – 2
Prettige Paasdagen
Het bestuur van het IVN afdeling Heerlen
wenst alle leden prettige Paasdagen.

Wandeling zondag 22 mei

Zondag 1 mei: Excursie amfibieën

Voorleesmiddag zondag 22 mei

Deze zondag middag gaan we in de omgeving van het IVN home en Imstenraderbos
op zoek naar amfibieën. Met medewerking
van amfibiespecialisten van de RAVON
gaan we kijken welke soorten we kunnen
vinden. Vooraf wordt er in ons home een
korte inleiding gehouden over wat amfibieën precies zijn.
Aanvang 13.30 uur in ons IVN home.
Info: 045-5712609 (Alexander)

Op zondagmiddag 22 mei, 14.30 uur, zullen Yvonne Hensgens, haar dochter Jip en
Henry de Hoon enkele columns voorlezen
zoals die geregeld te horen zijn op L1 radio.
Beide auteurs schrijven sinds een aantal
jaren voor het L1 programma Limburgs
Land stukjes over de natuur in de breedste
zin van het woord: over grappige, ontroerende en informatieve zaken die voor iedereen herkenbaar zijn. Yvonne en Jip
(moeder en dochter) vormen al jaren een
hecht team voor de radio, waar ze op ludieke wijze een dialoog voeren over dingen die hen bezig houden in de natuur.
Henry de Hoon schrijft naast de columns
voor Limburgs Land ook misdaadromans.
Die spelen zich allemaal in de Limburgse
heuvels af en zijn doorspekt van de natuurlijke omgeving op bekende locaties. Zijn
columns gaan niet zelden over de tijd dat
zijn moeder, Jeske de Hoon, actief was
voor het IVN Heerlen; een periode waar hij
met nostalgie aan terugdenkt en waarin
zijn liefde voor de natuur is gewekt.
Na afloop van de voorlezing, die ongeveer
drie kwartier zal duren, is er gelegenheid
om vragen te stellen. Van beide schrijvers
zijn boeken te koop.

Dinsdag 3 mei: ROM vergadering
over beschermde soorten.
Ron Theunisz van de gemeente Heerlen
komt die avond praten met de ROM werkgroep over de verspreidingsatlas zwaar
beschermde soorten in Heerlen. De gemeente Heerlen heeft die atlas eind vorig
jaar laten samenstellen. Ron komt een toelichting geven en brengt een exemplaar
voor onze afdeling mee. We praten die
avond over activiteiten van onze afdeling
die kunnen bijdragen aan een verdere verbetering van die atlas. Dat zou kunnen in
de vorm van het monitoren van bepaalde
bedreigde soorten in specifieke gebieden.
IVN Home: 20.00 uur.
Iedereen is welkom.

Middagwandeling Gerendal. Dit gebied
wordt voor een gedeelte beheerd speciaal
voor de kalkgrasland flora. Hiervan zijn de
orchideeën wel het meest bekend. Voor dit
beheer worden o.a. schapen ingezet. We
bezoeken ook de speciale orchideeëntuin
van Staatsbosbeheer. Tevens is dit verder
een mooi stilte gebied met een typisch
Zuid Limburgs landschap.
Vertrek 13.00 uur vanaf het IVN home.
Info: 045-5751653 (Stefan)

Wandeling zondag 12 juni
Avondwandeling Elzet. De wandeling
voert ons door en langs het Elzetterbos. Dit
is een gevarieerd bos met loof-en naaldhout. Hierdoor treft men een grote variëteit
aan vogels, planten en dieren aan. Tevens
heeft men aan de bosranden mooie vergezichten over de wijde omgeving. De wandeling voert grotendeels over onverharde
wegen en paden.
Vertrek 19.00 uur vanaf het IVN home.
Info: 045-5751653 (Stefan)

Donderdag 16 juni plantencursus
Op donderdag 16 juni is de 2e theorieavond
voor beginners: 19.30 – 22.00 uur in het
IVN Home.
Tijdens de cursus leer je van 14 plantenfamilies de blad- en bloemkenmerken waarmee planten in het veld eenvoudig op naam
te brengen zijn. Aan de hand van de kenmerken die je leert kun je, niet alleen in
Nederland maar ook in andere Europese
(vakantie) landen, de plant makkelijk een
naam geven. Veder wordt er ook aandacht
besteed aan de plaats waar je ze kunt vinden.

lingbossen, kastelen, kluizenaarswoning
met kapel, kalkgraslanden.
Er zitten een paar pittige stukjes in maar
het schitterende landschap vergoedt veel.
Denk er aan drinken en te eten mee te nemen.
Vertrek 11.00 uur vanaf het IVN home.
Info: 045-5712609 (Alexander)

Wandeling Zondag 24 juli
Avondwandeling St.Pietersvoeren. Deze
zondagavond wandelen we bij onze zuiderburen. De Voerstreeek lijkt erg op ons
eigen Zuid Limburg maar toch weer heel
anders. Het is een gevarieerde wandeling
met af en toe een klimmetje. We lopen
door de prachtige Voerstreek met zijn leuke dorpjes en hoogstamboomgaarden.
Vertrek 19.00 uur vanaf het IVN home.
Info: 045-5751653 (Stefan)

Foto Ad Schaaf Slanke sleutelbloem

Website verder uitgebreid.
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Zondag 19 juni: plantencursus
Dit is de praktijkochtend. 2e buitenles van
de plantencursus 10.00 – 12.00 uur.

Wandeling zondag 10 juli
Dagwandeling Valkenburg Schaelsberg.
Deze korte dagwandeling voert ons door
een afwisselende omgeving: de Geul, hel-

Onze nieuwe website: www.ivnheerlen.nl
wordt steeds verder uitgebreid.
Ook steeds meer IVN leden voegen hun
kennis toe aan onze website. Zo heeft dhr.
Bruinooge informatie toegevoegd over de
brem en over paddenstoelen in het voorjaar.
Ad Schaaf en Cor Kramer breiden de informatie over vogels in Zuid Limburg
steeds verder uit. Ad hoort graag uw reacties, suggesties en informatie om op de
website te plaatsen. Email:
a.schaaf@home.nl

www.ivnheerlen.nl

