IVN leden in actie
landschap hebben ze nodig? Dit en nog
veel meer kan men ervaren op de tentoonstelling. Open vanaf 17.00 uur.

Zaterdag 9 juni: Jeugdmiddag
vleermuizen.
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Jos Pluijmen en Cor Kramer zijn bezig met
het controleren van de bekende IVN vogelkastjes. De gegevens worden nauwkeurig genoteerd zodat er beeld ontstaat door
de jaren heen van de broedende vogels.

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)

Lezing vrijdag 8 juni
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

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
vrijdag 8 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 vertrekken 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.

Zondag 17 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 is om 19.00 uur IVN Home.
Info: 045-57516753 (Stefan)

Zondag 19 augustus: Avondwandeling St.Martensvoeren.

Zondag 15 juli: Zwaluwen

Deze avond gaan we een ruige afwisselende wandeling maken, net over de grens bij
Noorbeek. Het grootste gedeelte voert ons
door de bij velen geliefde Voerstreek en de
omgeving van St.Martensvoeren. We lopen
door de drassige hooilanden, bossen en
hoogstamboomgaarden. Het is een tocht
met diverse hellingen op en af.
Vertrek is om 19.00 uur, IVN Home.
Info: 045-5751653 (Stefan)

Alles over boeren, huizen en gieren. Excursie over zwaluwen. Deze middag maakt
u tijdens een wandeling vanaf ons IVN
home richting Imstenraderbos kennis met
een aantal zwaluwen die in Heerlen voorkomen. We zullen u vertellen over de verschillen tussen de soorten, hoe ze leven,
wat ze eten, hoe ze hun nest maken en nog
veel meer. U zult verrast zijn over hun
doen en laten. En als het weer en de vogels
meewerken, zullen we ze ook in actie kunnen zien.
Vertrek is om 15 uur, IVN Home, we zullen ongeveer 21/2 uur onderweg zijn.
Info: 045-5712609 (Alexander)

Zondag 22 juli: Avondwandeling
St.Pietersvoeren.
Deze zondagavond wandelen we bij onze
zuiderburen. De Voerstreek 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 is om 19.00 uur, IVN Home.
Info: 045-5751653 (Stefan)

Zaterdag 28 juli: Op zoek naar de
Iepenpage.
Avondwandeling door het Aambos en een
stukje Caumerbeekdal. We wandelen door
de mooie natuur, midden in het stedelijke
gebied. Het is een zeer afwisselend gebied
met duidelijke invloeden van de stad. Maar
het is ook een van de weinige plaatsen
waar de Iepenpage in Nederland nog voorkomt. Aan deze vlinder zullen we speciale
aandacht besteden: hoe hij leeft, waarom
hij zeldzaam is en wat we in Heerlen doen
om hem te beschermen.
Vertrek is om 19.00 uur aan de Groene
Boord ter hoogte van het kerkhof.
Info: 045-5712609 (Alexander)

Zaterdag 25 augustus: Nacht van de
vleermuis.
Deze avond zullen we proberen met de
batdetector de normaal onhoorbaar roepende nachtelijke fladderaars te vinden.
Tevens wordt onderweg uitleg gegeven
over het leven van de vleermuis. U krijgt te
horen dat de vele, vaak negatieve, fabels
over deze beschermde dieren meestal op
onwetendheid zijn gebaseerd. De vleermuis leidt namelijk een heel bijzonder leven en zal zelden overlast veroorzaken. Dit
alles in het kader van de Europese Nacht
van de Vleermuis.
Vertrek is om 20.30 uur, IVN Home.
Info: 045-5712609 (Alexander)

Nieuwe website: www.ivnheerlen.nl
De afgelopen tijd zijn er op de website
weinig veranderingen te zien. Maar er
wordt hard gewerkt aan een planten database en een monitoring registratie. We
hopen zeer binnenkort de eerste resultaten
op de site te laten zien.
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