IVN gebouw is hersteld, wij willen het
laten zien.
De donderdag groep heeft de grote zaal volledig geschilderd,
schoongemaakt en daar waar nodig was herstel werkzaamheden
uitgevoerd. Er is nagedacht over de herinrichting, wat gaat er
terug in de zaal en waar zetten we het neer. Wij zijn er trots op en
willen laten zien hoe het gebouw geworden is .
Dinsdag 15 november om 20:00 bent u van harte welkom om
ons home te komen bekijken. U kunt rondkijken en er worden
twee korte lezingen gehouden, een over vogels en de andere over
vleermuizen. De koffie en thee staan klaar.

Als nieuw te voorschijn gekomen na de
branden.
Op 12 en 16 oktober 2015 heeft er twee keer brand gewoed
in ons IVN gebouw. De schade was groot. Begin december is
de firma Belfor begonnen met de grote schoonmaak van het
gebouw. Het heeft lange tijd geduurd eer er een besluit genomen
kon worden over de brandverzekering. Uiteindelijk heeft de
gemeente Heerlen de verzekering op zich genomen.
Op 4 april 2016 is gestart met de renovatie, dit heeft ongeveer 6
weken geduurd. Het resultaat mag er zijn. Het lokaal van Clement
is grotendeels vernieuwd en opgeknapt, nieuwe geïsoleerde
ramen, plafond en wanden. De hele vleugel is voorzien van een
nieuw plafond en een geheel nieuwe verlichting.
Het opgeknapte lokaal is inmiddels verhuurd aan de Wijkraad
Aarveld-Bekkerveld. Het andere lokaal wordt vanaf november
verhuurd aan Marc van Soest als atelierruimte voor schilderlessen
en workshops.

Activiteiten
Iedere donderdag
Van 9:00 tot 16:00 zijn op alle
donderdagen personen aanwezig
om de diverse werkzaamheden
uit te voeren. Onderhoud aan het
gebouw en de tuin. Na de middag
wordt er een natuur wandeling
gehouden in het gebied vanaf
het Imsteradebos tot aan kasteel
Terworm, Steeds een ander deel
wordt bekeken op de natuur
waarden, waarnemingen van
planten, vogels en zoogdieren
bijgehouden.
Wilt u wat meer weten over deze
activiteiten kom gerust eens langs
de koffie en thee staan klaar

Vrijdag 18 november:
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 broedt hij, waar trekt hij in
de winter naar toe, welke mythen
onringen deze vogel en nog veel
meer.
Aanvang 19.30 uur, het IVN Home
info: 045-5712609 (Alexander)

Momenteel is de donderdag groep bezig om het grote lokaal
van een nieuwe verflaag te voorzien en de nodige reparaties uit
te voeren, zodat we met een frisse start aan het nieuwe seizoen
kunnen beginnen. Hiervoor wordt het extra geld aangewend dat
n.a.v. de brand door een groot aantal leden is gedoneerd.
In totaal heeft het IVN ruim € 1050,00 van de leden mogen
ontvangen, waarvoor uiteraard onze hartelijke dank.
Cor Kramer

Oproep melden email adres leden.
De penningmeester verzoekt hierbij de leden die bij IVN nog geen
email adres hebben opgegeven dit zo spoedig mogelijk alsnog
door te geven.
Om in de toekomst zoveel mogelijk informatie via email aan de
leden kenbaar te kunnen maken en daarmee op de steeds hoger
wordende portokosten voor IVN te kunnen besparen, verzoekt
de penningmeester alle leden om ook bij wijziging van hun email
adres dit direct te melden.
Stuur uw (gewijzigde) email gegevens s.v.p. uitsluitend naar het
mailadres van de penningmeester Jo van Loo op:
jentvanloo@ziggo.nl

Maandag 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)

De patrijs
De laatste jaren sterk in aantal achteruit gegaan, maar deze zijn
vrij resent gesignaleerd in het randje van de bebouwde kom. Drie
patrijzen struinden over een braak liggend terrein.

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

