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Bomen en struiken zijn gesnoeid, het voorjaar kan komen.

Jaarvergadering
Op donderdag 23 maart 2017 om 19.30 uur nodigt het bestuur
iedereen uit voor om de jaarvergadering in ons Home aan de
Gallusstraat 1 bij te wonen.
Agenda:
1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda.
2. Jaarverslag 2016. Toelichting door de secretaris.
3. Financieel verslag 2016. Toelichting door de penningmeester.
4. Benoeming leden kascontrolecommissie.
5. Bestuursverkiezing:
- benoeming als bestuurslid:
Jenny van Houdt is onze nieuwe secretaris
6. Jaarplan 2017.
7. Rondvraag.
8. Gezellige samenzijn met koffie en vlaai.
PS Leden die nog geen Email adres hebben doorgegeven, doe dit
alsnog de porto kosten worden echt te hoog.

Planten op de
website
Op onze website is het
mogelijk om een aantal planten
te bekijken die in Zuid Limburg
voorkomen. Onder het menu
item werkgroepen planten is
een link naar de planten. U
krijgt een lijst van opgenomen
planten, vul een planten naam
in de inbox en druk op zoek

Activiteiten
Vrijdag 10 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.
Zondag 12 maart:
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.
Zondag 7 mei:
Middagwandeling Meinweg. Deze
wandeling voert ons door het
Meinweggebied. Het Nationaal
Park De Meinweg biedt een
afwisselend landschap met
een grote rijkdom aan planten
en diersoorten. Tevens is het
geologisch een uniek gebied. We
zullen deze dag door het gebied
zwerven en er kennis mee maken.
Vertrek is om 12:00 uur vanaf het
IVN home of om 13:00 uur vanaf
parkeerterrein van de Venhof
Manege/Restaurant, Venhof 2
Herkenbosch.

Voorjaars aktiviteiten
Vanaf midden januari zijn we bezig geweest om de nestkastjes
schoon te maken en sommige te vervangen. Dit gebeurde rond
de Weltervijver, het Aambos, Terworm en in het Imstenrader bos.
Donderdag 23 februari hebben we de paddentunnel aan de
Bremersweg in Benzenrade schoongemaakt. Met ondersteuning
van meegenomen materiaal hebben we ongeveer tien kruiwagens
grond uit de tunnel verwijderd. De roosters zijn losgemaakt en
de moeren schoongemaakt en met wat vet er weer opnieuw
ingedraaid. Ook de looproute naar de tunnel is van opgroeiende
takken ontdaan. Met 6 man zijn we hier 2 uur lekker mee bezig
geweest. Hoe de paddentrek vorig jaar verlopen is,weten we niet.
In en rond de Benzenrader vijver is veel grondwerk verricht en er is
eigenlijk een vernieuwde vijver ontstaan.
De donderdaggroep

Wandelen met IVN
Deze maand zijn we weer
gestart met het determineren
van de flora, daarbij
fotograferen we zoveel mogelijk
de planten, iedereen is welkom
om mee te wandelen op
donderdag vanaf IVN Home
om 13:00

Waarneming.nl
In de nieuwsbrief van januari
2017 staat een stukje onder
de naam, Waarnemer aan het
woord: Marcel Prick.
Marcel is een vlinder expert en
heeft ook grote belangsteling
voor vogels.

Zondag 14 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 14.00 uur.
Zaterdag 3 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.
Zondag 16 juli:
Alles over boeren, huizen en
gieren. Excursie over zwaluwen.
Deze middag maakt u tijdens een
wandeling vanaf ons IVN home
richting Imstenraderbos kennis met
een aantal zwaluwen die in Heerlen
voorkomen. We zullen u vertellen
over de verschillen tussen de
soorten, hoe ze leven, wat ze eten,
hoe ze hun nest maken en nog
veel meer. U zult verrast zijn over
hun doen en laten. En als het weer
en de vogels meewerken, zullen
we ze ook in actie kunnen zien.
Vertrek is om 15 uur.

Link naar stukje van Marcel, laatste aliniea :
http://us9.campaign-archive1.com/?u=e64d63bf3840b1e2dd8dd85ff&id=30
42694ecf&e=[UNIQID]

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

