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Maandag 10 maart: lezing over de
iepenpage.
Op 10 maart verzorgt John Adams voor de Kring Heerlen van
het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg een lezing over
de ‘Iepenpage, adoptiesoort van de gemeente Heerlen’. Gratis
toegang.
Aanvang: 20.00 uur in Cafe Wilhelmina, Akerstraat 166, 6466 HP
Kerkrade-West.

Jaarvergadering 20 maart.
Het bestuur nodigt alle IVN leden uit voor onze jaarvergadering op
donderdag 20 maart. Aanvang: 19.30 uur.
Agenda:
1. opening door de voorzitter.
2. jaarverslag 2013 door de secretaris.
3. financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014 door de
penningmeester.
4. jaarprogramma 2014 door de voorzitter.
5. presentatie website Natuur in Heerlen.
Uiteraard is er alle ruimte voor de onderlinge ontmoeting met
koffie en vlaai.

Activiteiten
Vrijdag 14 maart: 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)
Zondag 16 maart:
Middagwandeling beversporen.
Deze middag gaan we wandelen
door een mooi stuk natuur. En als
alles goed gaat komen we ook nog
sporen van de bever tegen.
Vertrek is om 13.00 uur, info: 0455712609 (Alexander)
Zondag 27 april:
Middagwandeling Mechelse
Heide.
Deze middag maken we een
wandeling over de Mechelse Heide
met zijn gevarieerd landschap.
Bossen, heide, steilkanten en
vennen wisselen elkaar af. Ook
vinden er op dit moment zand en
grind afgravingen plaats.
Vertrek is om 12.00 uur vanaf het
Home,
info: 045-5712609 (Alexander)
Zondag 18 mei: Vogelexcursie
Heerlen centrum.
Tijdens deze wandeling gaan we
uitzoeken welke vogels we in de
stad kunnen tegenkomen. Waarom
zie je sommige soorten alleen in de
stad en hoe kunnen we

de stad aantrekkelijk maken voor
vogels. Deze en nog andere
onderwerpen komen aan de orde
tijdens deze wandeling. Deze
activiteit vind plaats in het kader
van de Nationale Vogelweek.
Vertrek is om 13.00 uur IVN Home,
info: 045-5712609 (Alexander)

IVN in actie: schoonmaken paddentunnel.
Op 20 februari is de donderdaggroep weer bezig geweest met
de paddentunnel in Benzenrade. De tunnel zelf hoefde niet
leeggeschept te worden, maar de afzetting die de padden naar
de tunnel toe leidt was op diverse plaatsen kapot. De afzetting is
helemaal hersteld. Verwachting is dat komend weekend de eerste
trek begint, gelet op het te verwachten voorjaarsweer.

20 en 21 april:
Pasen

daslook

Pasen valt laat dit jaar en de
winter was heel zacht. Dit jaar
zal het dus al volop voorjaar
zijn met Pasen.
Het bestuur van het IVN
afdeling Heerlen wenst al haar
leden en donateurs prettige
Paasdagen.

Nieuwe website: Natuur in Heerlen.
In informatieblad 2013-4 hebben we u al geïnformeerd over dit
nieuwe initiatief.
Intussen is de website opgeleverd en zijn een aantal vrijwilligers
hard bezig de benodigde inhoud aan de website toe te voegen.
Vanaf vrijdag 21 maart is de website online: www.natuurinHeerlen.
nl Het wordt een interactieve website, waaraan alle burgers van
Heerlen hun bijdrage kunnen leveren: verhalen over bijzonder
natuur ervaringen in Heerlen, foto's van speciale locaties, enz.
We nodigen al onze IVN leden van harte uit nu al hun bijdrage te
leveren.
U kunt dat in 150 woorden met een mooie foto melden aan
a.schaaf@home.nl .
Vanaf 21 maart kunt u het rechtstreeks op de website insturen.
Deze nieuwe website vervangt niet de eigen website van het IVN
afdeling Heerlen, maar is een aanvulling, waaraan ook andere
organisaties gaan deelnemen.

Vrijdag 6 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. 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 IVN
Home,
info: 045-5712609 (Alexander)
Zaterdag 7 juni:
Vleermuisexcursie.
Deze avond gaan we, na een korte
inleiding, in de omgeving van het
IVN home met de batdetector
op zoek naar vleermuizen. Al
naar gelang we vleermuizen
tegen komen gaan we richting de
Weltervijver en eventueel verder
naar Benzenrade.
Vertrek is om 21.00 uur IVN Home,
info: 045-5712609(Alexander)
Zaterdag 21 juni: Jeugdmiddag
rondom de Weltervijver.
Wat leeft er zoal in en rondom
het water van de Weltervijver
en de Geleenbeek. Dit gaan de
kinderen van 6 t/m 12 jaar zelf
uitvinden. We starten in het IVN
home met een korte film en dan
gaan we gewapend met allerlei
onderzoekspullen richting Welten.
Aanmelden voor 15 juni, er zijn
geen kosten aan verbonden.
Aanvang 14.00 uur, info en
aanmelden: 045-5712609
(Alexander)
Voor meer activiteiten ga naar:
www.ivnheerlen.nl/activiteiten/

