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Het bestuur van het IVN afdeling Heerlen wenst al haar leden en
donateurs prettige Paasdagen. Met u hopen we dat het snel lente
wordt, zodat we weer volop van de ontluikende natuur kunnen
genieten.

Jaarvergadering 11 april.
Het bestuur nodigt alle IVN leden uit voor onze jaarvergadering op
donderdag 11 april. Aanvang: 19.30 uur.
Agenda:
1. opening door de voorzitter
2. jaarverslag 2012 door de secretaris
3. jaarprogramma 2013 door de voorzitter
4. financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013 door de
penningmeester.
Uiteraard is er alle ruimte voor de onderlinge ontmoeting met
koffie en vlaai.

IVN in actie: schoonmaken paddentunnel.
Op donderdag 7 maart heeft de donderdaggroep de
paddentunnel in Benzenrade schoongemaakt. Het was hard
nodig. Bij beter weer kunnen de padden hier nu weer volop
gebruik van maken.

Activiteiten
Zaterdag 6 april:
Middagwandeling.
Middagwandeling Benzenrade en
Imstenraderbos. Een wandeling
door een mooi stukje Heerlen. Via
het Geleenbeekdal lopen we naar
Benzenrade, een klein dorpje in
Heerlen. Leuke gevarieerde bouw
van de huizen en een schitterende
landelijke ligging. Direct achter het
dorp ligt het Imstenraderbos, een
oud bos met een grote variatie aan
bomen, planten, vogels en dieren.
Het gaat pittig op en neer maar
dat wordt meer dan ruimschoots
vergoed door de schitterende
omgeving.
Vertrek is om 14.00 uur IVN Home.
Info: 045-5424564 (Petra)
Jaarvergadering 11 april.
Het bestuur nodigt alle IVN leden
uit voor onze jaarvergadering op
donderdag 11 april.
Aanvang: 19.30 uur.
Nationale Vogelweek 2013.
Van 4 t/m 12 mei worden ook
in onze provincie meerdere
vogelexcursies en andere
vogelactiviteiten georganiseerd, ga
hiervoor naar www.vogelweek.nl
…en doe mee!
Zondag 5 mei:
Vogelexcursie in Heerlen.
Door omstandigheden kan deze
excursie niet doorgaan.

Vleermuisweekend: 7 t/m 9 juni
Tijdens dit weekend zijn er een
aantal activiteiten om de vleermuis
onder de aandacht te brengen.
Info: 045-5712609 (Alexander)

Groenbeleidsplan gemeente Heerlen.
Dit nieuwe groenbeleidsplan gaat het oude Groenstructuurplan
uit 1993 vervangen. Het grote voordeel van het plan is dat het
niet alleen kaders geeft voor de gehele gemeente, maar ook
gedetailleerd is uitgewerkt per wijk.Onze ROM werkgroep heeft
het nieuwe plan bestudeerd en spreekt in een schriftelijke reactie
naar de gemeente van “een grote stap voorwaarts”.
Naast alle lof voor het nieuwe plan blijven er natuurlijk altijd nog
verbeterpunten over. In het Platformoverleg met de gemeente
Heerlen hebben we die ook samen met het IVN Hoensbroek
en de Kring Heerlen van het Natuurhistorisch Genootschap
ingebracht.
- besteed meer aandacht aan de bronbosjes, die zo belangrijk zijn
vanwege hun gevarieerde biotoop;
- besteed meer aandacht aan de Koumen, dat zich tot een
geweldig natuurgebied kan ontwikkeling;
- denk aan de lezing van Loek Peters tijdens ons jubileum in 2010:
“verschraling van budgetten heeft geen verschraling van de natuur
te betekenen”.
De wethouder Barry Braeken heeft in het Platformoverleg
toegezegd een aantal van onze wensen toe te voegen aan het
nieuwe Groenbeleidsplan.
Onze gezamenlijke schriftelijke reactie zal meegezonden worden
aan de raadsleden.
Deze reactie is ook te lezen op onze website .....

Onze Website
De website wordt in de
komende tijd weer uitgebreid
met een aantal vogels.
Heeft u sugesties voor de
website stuur dan een mailtje
naar a.schaaf@home.nl

Vrijdag 7 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.
Aanvang is om 19.30 uur,
IVN Home.
Er is een mini tentoonstelling over
de vleermuis. Hier kan men alles
zien over de vleermuis: welke
soorten komen in onze omgeving
voor, wat eten ze, hoe slapen ze,
Zaterdag 8 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. Je bent welkom van 13 tot
16 uur. Aanmelden is gewenst,
uiterlijk woensdag 6 juni: 0455712609
Zaterdag 8 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 9 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.
Voor meer activiteiten ga naar:
www.ivnheerlen.nl/activiteiten/

