Activiteiten
Vrijdag 26 december:
Kerstwandeling.

Het bestuur van het IVN afdeling Heerlen wenst al haar leden en
donateurs prettige feestdagen, een gezellige jaarwisseling en een
goed en gezond 2015.
Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun inzet in 2014 en alle
donateurs voor hun bijdrage.
We hopen ook in 2015 weer op u te mogen rekenen, want de
belangstelling voor natuur en milieu groeit gelukkig in Heerlen,
mede door de inzet van onze vrijwilligers.

Tuinvogel telling.
Vanuit het lokaal gaan we alle vogels tellen die in de IVN tuin
komen. Leden van de vogelwerkgroep zullen aanwezig 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 gebruikt worden om te
kijken hoe het met de vogels gaat en hoe we ze kunnen helpen.
Tevens zijn er vanaf 11 uur tot 13 uur acti-viteiten voor de jeugd:
kleurplaten en knut-selwerkjes. 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.
Zaterdag 17 januari van 10 tot 11 uur

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)
Vrijdag 16 januari: Stadsvogel.
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 tij-dens de lezing. Ook
wordt verteld wat je als inwoner
kunt doen in de directe omgeving
van de eigen woning om het de
vogels naar de zin te maken en ze
daardoor te helpen. Ook de rol die
de overheid kan spelen komt aam
bod.
Aanvang is 19.30 uur
Zaterdag 17 januari:
Tuinvogel telling.
Van 10 tot 11 uur kan men bij ons
in het IVN home meedoen aan de
nationale tuinvogeltelling.

Zondag 22 februari:
Paddentunnel in Benzenrade
gereed maken voor het komende
trekseizoen van de pad-den.
Pittig werk, maar vele handen
maken licht werk. Aanvang om
12 uur op de Bre-mersweg bij de
paddentunnel. Je kunt vies worden
dus doe aangepaste kleding aan.
Wij zorgen voor een lekkere kom
soep om warm te blijven. Gaarne
van te voren aan-melden op
045-5712609 (Alexander), uiterlijk
woensdag 18 februari.

Vogelcursus
De cursus vogelherkenning is in oktober 2014 van start gegaan
en wordt in 2015 vervolgd. In samenwerking met Vogelwacht
Limburg is deze cursus tot stand gebracht. We zijn gestart met 34
deelnemers en hebben de eerste lessen en excursies in oktober
en noveber gehad.
Zijn er nu mensen die interessen hebben in vogelskijken meld je
dan aan bij IVN Heerlen daar is een vogelwerkgroep actief.
Zodat je op de foto de vogels leert te herkennen. Kraanvogels
geregeld in de herfst en in het vroege voorjaar boven Zuid
Limbrurg te zien

Werk aan het Home
De leden van de
donderdaggroep hebben zich
een aantal donderdagen in
oktober en november moeten
bezig houden met de buiten
riolering langs ons pand.
De dakafvoer bleek verstopt te
zitten.
Na het nodige graafwerk langs het pand zijn uit de rioolbuizen en
de verzamelput me-terslange wortels verwijderd. De al jaren slecht
doorlopende keukengootsteen blijkt nu ook weer echt te gorgelen.

Vrijdag 13 maart: Bever.
Lezing over de bever in Limburg.
Sinds geruime tijd is de bever
bezig aan een op-mars 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 15 maart: beversporen.
Middagwandeling beversporen.
Deze middag gaan we wandelen
door het Wormdal. Tijdens de
wandeling laten we u kennis
maken met het gevarieerde
landschap in onze regio. En als
alles goed gaat komen we ook nog
sporen van de bever tegen.
Vertrek is om 13.00 uur vanaf het
Vincent van Goghplein Haanrade/
Kerkrade,
info: 045-5712609 (Alexander)

Uw mooiste natuurbelevenis.
Het IVN is op zoek naar verhalen over bijzondere natuur in
Heerlen. Deze verha-len worden binnenkort gepubliceerd op een
website over de natuur in Heerlen. Elk verhaal met mooie foto is
welkom. Het gaat om uw natuurbeleving die u graag wil delen met
andere Heerlenaren. Tekst maximaal 150 woorden, foto minimaal
10 bij 8cm, 150 pixels/inch, naar: jos.zuidgeest@hetnet.nl

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

