Start Basis cursus vogel herkening.
In samenwerking met Vogelwacht Limburg wordt er vanaf oktober
2014 tot mei 2015 een basis cursus vogel herkening in het IVN
Heerlen home gegeven. De cursus bestaat uit 7 lesavonden en 7
excursies, Een lesavond bevat voor de pauze uitgebeide kennis
over de vogel, na de pauze worden per keer 20 vogelsoorten
besproken, in het totaal 120 soorten in de cursus.
Alle te zien in de excursies.
Opgave en informatie voor deelname een mailtje of telefoontje
naar Ad Schaaf
a.schaaf@home.nl
Tel 045 5218801

Kraanvogels in
Limburg
Elk najaar zien we geregeld
kraanvogels overvliegen.
Vanuit Scandinavië over
Noord Duitsland langs de
Nederlandse oost grens gaan
ze naar Lac du Der in Frankrijk.
In oktober soms wel 40.000
vogels. Daarna gaan ze naar
Zuid Spanje en Portugal. Is
er daar teweinig voedsel dan
vliegen ze zelfs naar Marokko
en Algerijen.
Er is een lezing over
kraanvogels op 17 oktober zie
in de activiteiten kolom.
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Activiteiten
Vrijdag 19 september
Lezing over de egel.
Wie scharrelt daar in de tuin?
Tijdens deze lezing ervaart u hoe
de egel leeft, hoe we hem kunnen
helpen en welke problemen dit
leuke beestje tegenkomt. Ook
zullen we u vertellen op welke
wijze u de tuin egelvriendelijk kunt
maken.
Aanvang is om 19.30 uur, info:
045-5712609 (Alexander)

Zaterdag 27 september
Burlende edelherten in
Limburg.
Om van het burlen van de
edelherten te kunnen genieten
hoeft men niet naar de Veluwe of
de Oostvaardersplassen. Ook in
de Weerterbossen zit een kleine
groep edelherten. En in de herfst is
de bronst met het prachtige burlen
en de strijd om de vrouwelijke
herten een fantastisch schouwspel. Ook zullen we een leuk stuk
door het Weerterbos wandelen.
Er kunnen maximaal 20 personen
mee, dus van te voren aanmelden:
uiterlijk zaterdag 20 september.
Vertrek is om 15.00 uur
(carpoolen), info en aanmelden:
045-5712609 (Alexander)

IVN in actie
Gedeeltelijke vervanging buiten-wand IVN
Home
De donderdag groep is al
een aantal weken bezig met
de vervanging van een deel
van de buitenwand van ons
IVN Home. Het oude, deels
verrotte hout is weggehaald,
en vervangen door nieuwe
planken. Die zijn eerst terdege
bewerkt zodat de nieuwe
buitenwand weer vele jaren
mee kan. Tevens is de isolatie
tussen binnenwand en
buitenwand vervangen. Alles
bij elkaar een grote klus, waar
nu al weken aan gewerkt
wordt. Dankzij de grote inzet
van onze vrijwilligers van de
donderdaggroep kost dit het
IVN alleen de materiaalkosten,
en uiteraard veel koffie met
koek en soms vlaai.
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IVN in actie Stand bij Heerlen Mondiaal
Zaterdag 20 september
11.00 uur - 16.30 uur. Kruising Promenade-Honigmannstraat
De jaarlijkse markt en manifestatie 'Heerlen in de Wereld, de
Wereld in Heerlen' op een nieuwe locatie: omgeving van de
Promenade en de Honigmannstraat in Heerlen.
Ook dit jaar vraagt een groot aantal plaat-selijke groepen aandacht
voor thema's als vrede, mensenrechten, armoedebestrijding,
milieu en ontwikkelingsproblemen. Dat gebeurt door middel van
kleurige informatiekramen. Ook IVN Heerlen is aanwezig.
Op het centrale podium vindt gedurende de hele dag een
gevarieerd cultureel pro-gramma plaats.
10.45 - 11.15: Kumpo percussie
11.30 - 12.00: Koperkwartet
12.15 - 13.00: Muziekgroep SHIZAZ
13.15 - 14.00: Djembé workshop door Ro-bin en Kristy Zalm
14.15 - 14.45: Drumfanfare De Tromme-laere van Herle
15.00 - 15.45: Trio Laroche
15.45 - 16.30: Linda Klinkers, easy liste-ning muziek

Vrijdag 17 oktober
Lezing over de kraanvogel.
Hoe wel we ze hier in Heerlen
meestal alleen maar zien
overvliegen spreekt de kraanvogel
voor vele tot de verbeelding.
Tijdens de lezing ervaart u hoe een
jaar van een kraanvogel eruit ziet.
Waar en hoe broed hij, waar trekt
hij in de winter naar toe, welke
mythen omringen deze vogel en
nog veel meer.
Aanvang 19.30 uur, info: 0455712609 (Alexander)
Vrijdag 26 december
Kerstwandeling.
De traditionele en gezellige
wandeling op 2e kerstdag. In de
omgeving 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 blijven 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)

Vrijwilliger gevraagd voor het IVN Home
We hebben dringend behoefte aan iemand die ons IVN Home
schoon zou willen houden. Er is een vrijwilligers vergoeding
beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met
Alexander Timmers: 045-5712609

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

