IVN staat voor instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Ons
doel is om mensen meer kennis bij te brengen en hen bewust te
maken van de eigen leefomgeving door er naar te leren kijken met
andere ogen. Zo willen we de betrokkenheid bij een duurzame
samenleving voor mens en natuur vergroten.
IVN ‘De Steilrand’ doet dat al ruim 40 jaar, door het geven van
excursies en natuurwandelingen die voor iedereen gratis toegankelijk
zijn. Ook kunt u naar een van de lezingen komen luisteren en kijken.
Actief deelnemen kan NATUURLIJK ook, door lid te worden en deel te
nemen aan een van de werkgroepen of zitting te nemen in het bestuur.

Jaarprogramma
2017

Voor welke optie u ook kiest, met het
IVN bent u altijd In Voor Natuur!
Er zijn jaarlijks ook enkele interessante
activiteiten alléén voor leden! Ook lid
worden? Voor meer informatie over
onze activiteiten en lidmaatschap kunt
u mailen naar
ivndesteilrand@gmail.com
U kunt ook kijken op onze website www.ivn.nl/afdeling/de-steilrand
Bellen met het secretariaat kan natuurlijk ook, tel.: 077-4744919.

Foto’s: Wiel Aelen, Bert Morelissen, Pieter van Breugel en Pieter Kortekaas.

Insecten-inventarisatie bij de Swalm

JAARPROGRAMMA 2017

IVN De Steilrand
Zaterdag, 25 maart
In de strijd tegen de plastic soep doen we
mee met het project “Schone Maas”. Start
9.30 uur vanaf parkeerplaats, veerpont
Reuver/Kessel. (www.plasticsoup.org)

Zondag 8 oktober
Traditionele herfstwandeling met
heemkundevereniging “Maas- en
Swalmdal”. Natuur en heem gaan hand in
hand op de Bosberg en het Swalmdal rond
Groenewoud. We vertrekken om 10.00 uur
vanaf parkeerplaats Herberg De Bos,
Bosstraat 115 in Swalmen.

Zondag 2 april
Voorjaarswandeling door het Jammerdal.
Vertrek om 10.00 uur vanaf parkeerplaats
Jagerstraat/Molenweg in Tegelen.
Expeditie Himalaya 1978
Donderdag 12 januari
Lezing over een bijna historische reis naar
de Himalaya, door Donné Cruysberg.
Bijzondere aandacht voor de schitterende
bergflora van toen en nu.
Donderdag 9 februari
Lezing over monumentale bomen door onze
dendroloog en nestor Pierre Theunissen.
Donderdag 9 maart
Ledenvergadering om 19.30 uur, na een
korte pauze, begint om 20.30 uur een lezing
die voor iedereen toegankelijk is, over
amfibieën, verzorgd door Peter Harrewijn.

Zondag 21 mei
Bomenwandeling rondom het kasteel met
na de theepauze een bezoek aan de
kruidentuin bij hotel-chateau de Holtmühle.
Vertrek 10.00 uur vanaf de parkeerplaats
aan de Kasteellaan 10 in Tegelen.
Zondag 11 juni
Alleen voor leden. Bijzonder duurzaam
uitstapje met de trein en zweefbaan naar
Botanische tuin in Wuppertal (DL). Alleen
met opgave vooraf en tegen betaling van
€10,-. Gezamenlijk vertrek vanaf station
Kaldenkirchen om 9.30 uur.

Natuurontbijt
Zondag 23 juli
Lidmaatschap loont door diverse gratis
ledenactiviteiten!! Natuurontbijt in het groen,
alleen voor leden. Om 10.00 uur op het
terrein van de hondenclub in het
Patersböske in Belfeld. Je krijgt tijdig de
uitnodiging en de routebeschrijving.
Zondag 27 augustus
Bezoek aan de particuliere Hesperiden Hof,
Hei 8a, 5991PC, Baarlo. Een prachtige, met
veel zorg aangelegde tuin met veel bloemen
en (kuip)planten. Aanvang 10.00 uur. Entree
€ 6,- voor de rondleiding incl. koffie/ thee en
genieten van door hun zelf gemaakt gebak.

Zaterdag 11 maart en 14 oktober
Samen maken we ons natuurgebied
Maalbeek in Belfeld schoon. Doe mee!
Donderdag 23 maart
Lezing door Pieter van Breugel met als
onderwerp: Solitaire bijen. Lezing in
samenwerkingsverband met IVN BaarloMaasbree en IVN Helden.

Auwerhaan
Donderdag 16 november
Muskusossen, poolvossen, zeehonden,
ijsberen, lemmingen en méér in een
onmetelijk en ongerept landschap! Boeiend
verhaal met foto’s over de Noord-Europese
fauna door Bert Morelissen.

Gaffellibel
Zondag 25 juni
Insectenexcursie o.l.v. John Hannen naar
het gevarieerde IJzerenbosch in Susteren,
waar Limburg maar 4,8 km smal is. Vertrek
13.30 uur, vanaf het station. Parkeren kan in
de omgeving van de Spoorstraat, Susteren.

Tuinbladsnijder

Zaterdag 28 oktober
Nacht van de nacht. Aandacht voor de
gevolgen van lichtvervuiling voor onze
nachtdieren. Al onze zintuigen gaan op
scherp! Om 21.00 uur vertrekken we vanaf
de Heidenheimseweg 1 in Beesel. Meer
informatie ook op www.nachtvandenacht.nl.

Zondag 9 juli
Dagwandeling met Olaf op den Kamp langs
de Swalm tussen Mühlrathermühle en
Brüggen. Vertrek om 10.00 uur vanaf
Mühlrather Mühle 2 in Schwalmtal (DL).

Koraalzwammetje
Zondag 24 september
Paddenstoelenexcursie met Gerard Dings.
We gaan naar het prachtige natuurgebied
Maalbeek langs onze eigen steilrand.
We vertrekken om 10.00 uur vanaf de
parkeerplaats van Droompark De
Maasduinen, Maalbekerweg 25 in Belfeld.

Donderdag 14 december
Nostalgische ledencontactavond. We gaan
elkaar weer onderling verrassen, want dat
er foto-en verteltalent bij de leden is hebben
we al lang gemerkt. Deze gezellige traditie
houden we heel graag in ere!
VOETNOOT; Al onze lezingen beginnen
om 20.00 uur en zijn in het Huis van de
wijk, zaal de Glazenap aan de
Spechtstraat 58, 5932VK in Tegelen.
Kijk voor het actuele nieuws altijd even
op onze website.

