Jaarvergadering op 29 maart.
Op donderdag 29 maart vindt om 19.30 uur
onze jaarvergadering plaats in ons Home
aan de Gallusstraat.
De agenda is als volgt:
1. Ontvangst met koffie en vla.
2. Opening door de voorzitter.
3. Benoeming secretaris.
De secretaris functie is al enige tijd vacant
en werd tijdelijk waargenomen door Jos
Zuidgeest. Vanaf najaar 2011 is Leontine
Soffner mee gaan draaien in het bestuur.
Het bestuur stelt de vergadering voor haar
te benoemen tot secretaris.
4. Jaarverslag 2011
5. Jaarrekening 2011 met:
Verslag kascontrolecommissie.
Decharge penningmeester.
6. Jaarplan 2012
7. Gezellige nazit.
We hopen op een grote opkomst.

IVN leden in actie.

Uit het email bericht van Alexander Timmers: “Dank zij het harde werken van een
leuke groep vrijwilligers is de paddentunnel onder de Bremersweg in Benzenrade
klaar voor de paddentrek. Het was de
hoogste tijd: ze hadden al een verkenner
vooruit gestuurd om te kijken of we ons
best hadden gedaan. Die kan nu gaan vertellen dat de rest ook kan komen.

Ik wil iedereen nogmaals hartelijk bedanken voor de hulp. Het was gezellig, ook na
afloop in het home onder het genot van een
broodje en een kop warme erwtensoep”.

Wandeling zondag 18 maart
Middagwandeling Elsloo. Vanaf Kasteel
Elsloo maken we een leuke wandeling
door het hellingbos met zijn uitbundige
voorjaarsbloeiers. Ook zijn er in dit gebied
vele bronnetjes en komen we grote grazers
tegen.
Vertrek is om 13.00 vanaf ons IVN Home.
Info: 045-5751653 (Stefan)

Lezing vrijdag 30 maart
Wie is de oeverarchitect?
Lezing over de bever in Limburg. Sinds
geruime tijd 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 en invloed op de
natuur van onze regio. Hoewel het goed
gaat met de bever heeft hij onze hulp soms
nog wel nodig.
Aanvang19.30 uur in ons IVN home.
Info: 045-5712609 (Alexander)

Wandeling zondag 1 april
Middagwandeling op zoek naar de oeverarchitect. Deze middag gaan we wandelen
door een mooi stuk natuur. Tijdens de
wandeling laten we u kennis maken met
het gevarieerde landschap in onze regio.
En als alles goed gaat komen we ook nog
sporen van de bever tegen.
Vertrek is om 13.00 uur IVN Home.
Info: 045-5712609 (Alexander)

Wandeling zondag 22 april

Lezing vrijdag 8 juni

Middagwandeling Cartils. Tijdens deze
afwisselende wandeling komen we door
een waterwingebied. Verder zijn er bospassages en een schitterend kalkgrasland
met zijn specifieke flora. Men waant zich
op een Alpenweide. Ook kunnen we genieten van het Limburgse landschap met vergezichten. Ook kruisen we het Miljoenenlijntje een paar keer. Limburg op zijn
mooist!!
Vertrek is om 13.00 uur IVN Home.
Info: 045-5751653 (Stefan)

Wie kijkt er met zijn oren? Lezing over de
vleermuis. Tijdens de lezing ervaar je alles
over het bijzondere leven van de in Limburg voorkomende vleermuizen. Geen enge verhalen maar een kijkje naar het leven
van de vleermuis door de seizoenen. Na
afloop heb je geen angst meer, deze heeft
plaats gemaakt voor bewondering van deze
fladderaars van de nacht.
Aanvang is om 19.30 uur.
Vooraf gaande aan de lezing kan men een
mini tentoonstelling bekijken over de
vleermuis. Hier kan men alles zien over de
vleermuis: welke soorten komen in onze
omgeving voor, wat eten ze, hoe slapen ze,
hoe zit het met de voortplanting, hoe vinden ze hun weg in het donker, wat voor
landschap hebben ze nodig? Dit en nog
veel meer kan men ervaren op de tentoonstelling. Open vanaf 17.00 uur.

Wandeling zondag 20 mei
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 oa schapen ingezet. We
bezoeken ook de speciale orchideeëntuin
van Staatsbosbeheer. Tevens is dit een
mooi stilte gebied met een typisch Zuid
Limburgs landschap. Kom mee genieten
van een kleurenpracht en een heerlijke
stilte.
Vertrek is om 13.00 uur IVN Home.
Info: 045-5751653 (Stefan)

Vleermuisweekend 8 t/m 10 juni
Tijdens dit weekend zijn er een aantal activiteiten om de vleermuis onder de aandacht te brengen. Info: 045-5712609
(Alexander)

Zaterdag 9 juni: Jeugdmiddag
vleermuizen.
Voor de jeugd tussen 6 en 12 jaar organiseren we deze middag allerlei leuke zaken
rond om het thema vleermuis. Spelletjes,
knutselen, verhalen en nog veel meer. Zo
kom je deze middag alles te weten over dit
mysterieuze diertje. Je bent welkom van 13
tot 16 uur. Aanmelden is gewenst, uiterlijk
woensdag 6 juni: 045-5712609

Zaterdag 9 juni: Vleermuisexcursie.
Deze avond gaan we in de omgeving van
het IVN home met de batdetector op zoek
naar vleermuizen. We vetrekken om 21.00
uur en zullen ongeveer 1½ uur onderweg
zijn.
Zondag 10 juni: Mini tentoonstelling.
Ook deze zondag kan men nog de tentoonstelling over vleermuizen bezoeken. Er
zullen ook filmpjes over vleermuizen te
zien zijn. Ook de jonge kinderen zijn welkom er zijn leuke kleurplaten en knutselwerkjes. Open van 11 tot 15 uur.

