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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 2012.
Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor
hun inzet in 2011 en alle donateurs voor
hun bijdrage. We hopen ook in 2012 weer
op u te kunnen rekenen, want vanuit de
rijksoverheid wordt de aandacht voor natuur en milieu steeds minder..

Stadsvogelweekend 20 – 22 januari
Tijdens dit weekend staan de stadsvogels
centraal, in samenwerking met de Stadsvogeladviseur van Vogelbescherming Nederland. Alle activiteiten vinden plaats in ons
IVN home. Voor meer informatie over dit
weekeinde kunt u bellen met 045-5712609
(Alexander)

Vrijdag 20 januari lezing stadsvogels

Kerstwandeling 26 december
Tijdens deze traditionele kerstwandeling
kunnen we genieten van de mooie natuur
in de omgeving van Heerlen. Na afloop
van de tocht trakteren we op een lekkere
kop erwtensoep en blijven we nog even
napraten over de natuur en het afgelopen
jaar. Ook niet wandelaars zijn welkom
vanaf 15.00 uur.
Kom gezellig even mee naar buiten op
deze 2e kerstdag en geniet van een leuke
wandeling. De wandeling is voor iedereen
vrij en gratis. Men hoeft geen lid te zijn
van het IVN. Denk wel aan geschikte kleding en schoeisel.

Lezing woensdag 18 januari
Geologie van de buurt. Lezing georganiseerd door de wijkraad AarveldBekkerveld. Wijkbewoner Paul Kisters
vertelt aan wijkbewoners.
Aanvang 19.30 uur, info: 06-47600307
(Frans Thuis)

Wie wil er in de stad wonen? 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 kunt 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

Vrijdag 20 januari expositie stadsvogels
Start van de expositie over stadvogels. Hier
zullen dezelfde onderwerpen als tijdens de
lezing aan de orde komen. O.a. 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.
Opening van de tentoonstelling is om
17.00 uur, tot aan de lezing is de mogelijkheid om deze te bezoeken.

Zaterdag 21 januari tuinvogeltelling

Week van de nestkast in februari

Van 10 tot 11 uur kan men bij ons in het
IVN home meedoen aan de nationale tuinvogeltelling. Vanuit het lokaal gaan we alle
vogels tellen die in de IVN tuin komen.
Leden van de vogelwerkgroep zullen aanwezig zijn om meer informatie te geven
over de vogels. In heel Nederland worden
dit weekend vogels in de tuinen geteld.
Aan het eind van het weekend worden deze
gegevens doorgeven aan de Vogelbescherming/SOVON. Deze kunnen dan gebruikt worden om te kijken hoe het met de
vogels gaat en hoe we ze kunnen helpen.
Aansluitend kan men dan nog de expositie
bekijken in ons home tot 14 uur.

Van 13 tm 19 februari is het nationale
week van de nestkast. Dan wordt er aandacht besteed aan hoe we de vogels kunnen
helpen met het vinden van nestgelegenheid.
Voor meer info over dit weekeinde kunt u
bellen met 045-5712609 (Alexander).

Zondag 22 januari tuinvogeltelling
Deze dag doen we hetzelfde als op zaterdag. Van 10 tot 11 uur tuinvogels tellen en
daarna tot 14 uur is de expositie nog open.
Het hele weekend zullen er mensen aanwezig zijn die vragen kunnen beantwoorden. Voor kinderen zijn er kleurplaten en
knutselmogelijkheden met als thema vogels.

Vrijdag 17 februari lezing
Is deze bungalow voor mij? Lezing over
vogelvriendelijk tuinieren. We laten u kennis maken met de mogelijkheden om de
tuin aantrekkelijk te maken voor vogels.
We gaan in op de 3 Vs die vogels nodig
hebben: veiligheid, voedsel en mogelijkheid tot voortplanting. We laten zien dat
bijna in iedere tuin, maar ook op het balkon, de omgeving vogelvriendelijk kan
worden ingericht.
Aanvang is om 19.30 uur. Tevens start met
de lezing de expositie van nestkasten.

Zaterdag 18 februari expositie
Expositie over nestkasten. Er zullen diverse soorten nestkasten te bekijken zijn. Ook
kan men informatie krijgen over het hoe en
wat van nestkasten. Open van 11–15 uur.
Om 15 uur start er ter afsluiting een korte
excursie met als thema nestkasten, deze
duurt tot ca. 16.30 uur.

Wandeling zondag 19 februari
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Wandeling zondag 22 januari
Middagwandeling Stokhem. 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,
info: 045-5751653 (Stefan)

Middagwandeling Teuven. Deze wandeling voert ons door het sterk glooiend landschap net over de grens bij onze zuiderburen. Afwisselend lopen we door verschillende soorten bos en open landschap, genietend van het mooie uitzicht. Dus als je
het carnaval even wilt ontvluchten kom
dan mee! Vertrek is om 13.00 uur,
info: 045-5751653 (Stefan)

Donderdag 22 maart Jaarvergadering
Om 19.30 uur zal de jaarvergadering van
het IVN afdeling Heerlen plaatsvinden. In
het Informatiebulletin van maart 2012
volgt nadere informatie.

