Het bestuur van het IVN afdeling Heerlen wenst al haar leden en
donateurs prettige feestdagen, een gezellige jaarwisseling en een
goed en gezond 2014.
Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun inzet in 2013 en alle
donateurs voor hun bijdrage. We hopen ook in 2014 weer op
u te kunnen rekenen, want de belang-stelling voor natuur en
milieu groeit geluk-kig in Heerlen, mede door de inzet van onze
vrijwilligers.

Foto: Jan Elema
Onze vrijwilligers (donderdaggroep) worden getrakteerd op taart met
Sinterklaas.
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Activiteiten
Donderdag 26 december
Kerstwandeling. De traditionele
en gezelli-ge wandeling op 2e
kerstdag. In de omge-ving van ons
home lopen we door de toch wel
mooie natuur, eigenlijk midden in
de stedelijke omgeving. Na afloop
trakteren we op een lekkere kop
erwtensoep en blij-ven we nog
even napraten over het afgelopen jaar. Ook niet wandelaars zijn
welkom vanaf 15.00 uur.
Vertrek 13.00 uur vanaf het
IVN home, info: 045-5712609
(Alexander)
Stadsvogel weekend
Tijdens dit weekend staan
de stadsvogels centraal, in
samenwerking met de Stadsvogeladviseur van Vogelbescherming
Neder-land. Alle activiteiten vinden
plaats in ons IVN home. Voor meer
informatie over dit weekeinde
kunt u bellen met 045-5712609
(Alexander)
Vrijdag 17 januari
Start van de expositie over
stadvogels. Hier zullen dezelfde
onderwerpen als tijdens de lezing
aan de orde komen. O.a. wordt
ge-toond wat de overheid kan
doen om het leefklimaat van de
vogels te bevorderen. Ook wordt
duidelijk gemaakt waarom vo-gels
in de stad belangrijk zijn. Verder
zul-len er doorlopend korte films
te zien zijn over vogels in de stad
en tuin.
De tentoonstelling is vanaf de
lezing te bezoeken.

Vrijdag 17 januari: lezing
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 omge-ving
van de eigen woning om het de
vogels naar de zin te maken en ze
daardoor te hel-pen. Ook de rol die
de overheid kan spelen komt aam
bod.
Aanvang is 19.30 uur

Aanplant fladderiepen
Zaterdag 16 november werden de eerste iepen geplant op
Terworm in het kader van het iepenpage project van de gemeente
Heerlen, de Vlinderstichting, IVN Heerlen en Natuurmonumenten.
Om 13.00 uur gingen de eerste fladderie-pen de grond in, waarna
nog een wande-ling volgde op Terworm langs verblijf-plaatsen van
die iepenpage. De vlinders lieten zich uiteraard in dit jaargetijde
niet meer zien.
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Zaterdag 18 & zondag 19
januari
Van 10 tot 11 uur kan men bij ons
in het IVN home meedoen aan de
nationale tuin-vogeltelling. Vanuit
het lokaal gaan we alle vogels
tellen die in de IVN tuin komen.
Leden van de vogelwerkgroep
zullen aan-wezig 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 ge-bruikt 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. Tevens zijn er
dan activiteiten voor de jeugd:
kleurplaten en knutselwerkjes.
Maar ook pindaslingers en
vetbollen maken om de vogels
in je eigen tuin de winter door te
helpen. En natuurlijk ook vogels
kijken in onze IVN tuin.

Voor meer activiteiten ga naar:
www.ivnheerlen.nl/activiteiten/

