
*Help Faunawatch met de aanplant van . . .
Op zaterdag 22 oktober om 09.00 uur organiseren Faunawatch en Kasteeldomein De Cauberg een 
vrijwilligersdag om de biodiversiteit in Valkenburg te vergroten. Samen met vrijwilligers worden meer dan 600 
stuks kruiden, planten en struiken geplant om de omgeving aantrekkelijker te maken voor verschillende 
diersoorten. Daarnaast worden er in totaal 25 roofvogelkasten, vleermuizenkasten, egelhuizen en bijenhotels 
geplaatst. Met 3 informatieborden over 6 soorten dieren wordt tevens kennis verspreid. 
Voor koffie/thee/water/lekkers wordt gezorgd door het Kasteeldomein en aan het einde is er nog een afsluitend 
drankje.
Zin om mee te helpen? Geef je op via onderstaande link:
https://www.faunawatch.org/help-de-egels-roofvogels-en-vleermuizen

*Fwiet nr. 4 is uit, thema: zee
Thema: de zee. Wie ging er deze zomer niet eens langs? Voor velen was 
het deze zomer een plek om verkoeling te zoeken, maar vogellief-
hebbers weten dat het ook een biotoop is voor bijzonder boeiende 
vogels. Fwiet dook het ruime sop in met een hoop interessante vogel-
artikelen als resultaat. Zo trokken we op expeditie naar Spitsbergen 
om Koningseiders te spotten, beleefden we de Beagle-reis van Darwin 
opnieuw en waren we vanaf de eerste rij getuige van één van de 
grootste ornithologische rampen van de laatste jaren: de vogelgriep 
die in West-Europa vooral zeevogels trof. Ook onze Fwiet huisfoto-
grafen hebben opnieuw het beste van zichzelf gegeven.  Jan-van-
genten, Pelikanen, Ross’ en andere meeuwen blinken van trots in 
bloedmooie portfolio’s. Kortom, opnieuw 144 pagina’s puur lees- en 
kijkplezier. Gemaakt uit liefde voor onze gevederde vrienden.
Te bestellen op: https://fwiet.be/nummers/

*Lezing over Vleermuizen in Maastricht
Dinsdag 25 oktober a.s. is er een lezing over Vleermuizen in Maastricht. Ger Beckers neemt je in deze lezing mee 
naar de binnenstad van Maastricht en laat je kennismaken met de verschillende soorten vleermuizen. Kijk voor 
meer informatie op: https://www.ivn.nl/afdeling/maastricht/activiteiten/lezing-vleermuizen-in-maastricht

*Nacht van de Nacht
Zaterdag 29 oktober organiseert IVN Maastricht tijdens de Nacht van de Nacht een avondwandeling. Kijk voor 
meer informatie op: https://www.ivn.nl/afdeling/maastricht/activiteiten/nacht-van-de-nacht

*Ger Beckers vertelt…
Ger Beckers stuurde ons een mooi artikel over zijn ervaring bij een presentatie over vleermuizen bij SGL, een 
organisatie die passende zorg bieden ondersteuning biedt aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Lees 
zijn verhaal op: https://www.ivn.nl/afdeling/maastricht/nieuws/ger-beckers-vertelt

IVN draagt bij  aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij  natuur, milieu en landschap

www.ivn.nl/maastr icht
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