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AGENDA
De nieuwe Manie verschijnt voor de meivakantie. 
Met zoveel leuke bijdragen en onderwerpen, echt de moeite waard. 

24 april waarnemers gezocht. Dit is een bijeenkomst in ons
clubgebouw speciaal voor waarnemers. Lees hier meer over in dit
bericht.  

28 april Natuurbelevingscursus. Op veler verzoek start dan de
natuurbelevingscursus. Lees in dit bericht meer over het
programma en hoe je aan te melden. Er is plek voor 20
deelnemers. 

 

19 mei ALV : 

Onze algemene ledenvergadering
Het is goed om elkaar weer te ontmoeten!
Kom jij ook? Leuk … we sluiten af met een borrel!

        
31 mei lezing over roofvogels: Rob Bos laat zien hoe het gaat met
de havik, sperwer of wespendief in onze bossen. Voor
aanmelding: Houdt onze website in de gaten...



 

Altijd al meer willen weten over de natuur in de buurt?
Kom dan naar onze natuurbelevingscursus. 
 
IVN Maas en Niers organiseert een bijzondere maar vooral gevarieerde
natuurbelevingscursus. De cursus wordt gegeven door onze natuurgidsen.
Een aantrekkelijk programma voor jongeren en volwassenen. 
  
Op verschillende lesmomenten staan onze natuurgidsen stil bij de rijke
natuur in onze omgeving zoals de Maasheggen, Mookerheide, stuwwal en



Maasduinen.

Tijdens de kleurrijke presentaties besteden we niet alleen aandacht aan
het ontstaan van de natuur maar ook aan de daar levende planten, vogels,
zoogdieren, amfibieën en reptielen. Verder wordt uitgebreid
stilgestaan hoe we de natuur een handje kunnen helpen. Daarbij denken
we aan het klimaat, de leefomgeving, maar ook het agrarisch
natuurbeheer en bermbeheer komen aan bod. 

Natuurlijk gaan we ook samen op pad! We gaan wandelen in de
Maasheggen en in poelen scheppen om waterdiertjes te ontdekken. 
Tijdens een vroege vogelwandeling gaan we vogels spotten. Verder
bezoeken we het Jachtslot de Mookerheide, de Mookerschans en krijgen
we een toelichting over de geologie. 

Kortom een super interessante cursus met veel interactie, geschikt voor
zowel jongeren als volwassenen. 
  
Cursusdata 28 april, 1, 12 en 15 mei, 2, 6 en 9 juni. 
Voor meer informatie over het programma, de kosten en het aanmelden
(voor 20 april) via de button
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