De activiteiten van het IVN gaan onder alle
weersomstandigheden door.
Stevig en doelmatig schoeisel en dito kleding
worden warm aanbevolen.

De deelnemers aan de excursies zijn gehouden
op smalle voetpaden achter elkaar te lopen ten
einde zo min mogelijk gras of gewas te
vertrappen.

De natuurgidsen of leiders behouden zich het
recht voor om het verloop van de route wegens
omstandigheden te wijzigen. Het is dus niet
zeker dat alle in het programma vermelde
plaatsen ook bezocht worden.
De deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen
van de natuurgidsen of leiders van de excursies
op te volgen.

Natuurlijk laten zij geen afval achter in de
natuur.

De deelneming aan de excursies staat open
voor zowel leden als niet-leden van het IVN.
Deelneming geschiedt altijd voor eigen risico
van de deelnemers. IVN, afdeling Eys en haar
natuurgidsen of leiders van de excursies
kunnen geen enkele verantwoordelijkheid
en/of aansprakelijkheid aanvaarden voor letsel
of schade die de deelnemers aan de excursies
mochten overkomen of zelf mochten toebrengen aan derden.
Het meenemen van honden op de excursies is
alleen toegestaan als deze honden aangelijnd
zijn en blijven.
Dit is noodzakelijk in verband met de
bepalingen van de Jachtwet en het eventueel
opjagen van het wild. Voor wandelingen in of
naar het buitenland zijn tevens geldige
inentingsbewijzen noodzakelijk.

Nadere inlichtingen over excursies of de
mogelijkheid tot carpoolen kunt u vooraf
inwinnen bij:
Constance Kerremans,
Rijksweg 230, 6271 AH Gulpen.
tel. 043 – 450 6270
voorzitter@ivneys.nl
Gerard Nabben,
van Pallantstraat 10, 6286 AX Wittem.
tel. 043-450 2478
secretariaat@ivneys.nl

Nieuwe leden en donateurs zijn
vanzelfsprekend altijd van harte welkom.
Zie voor actuele contributies de website:
www.ivn.nl/afdeling/ivn-eys

IVN, Instituut voor Natuureducatie en
duurzaamheid, afdeling Eys

Natuurwandelingen en excursies
voor het jaar 2020
IVN, afdeling Eys is niet alleen actief op het
gebied van natuurwandelingen en excursies.
Er bestaan nog tal van andere activiteiten.
Naast de excursiewerkgroep is er een wegkruisenwerkgroep, vogelwerkgroep,
jeugdwerkgroep en plantenwerkgroep.
IVN, afdeling Eys organiseert ook avondactiviteiten zoals cursussen, lezingen en diavoorstellingen. Nadere inlichtingen over alle activiteiten kunt u vinden op de website:
www.ivn.nl/afdeling/ivn-eys

Het bestuur en de gidsen van IVN, afdeling
Eys wensen u prettige en leerzame
wandelingen en excursies in een mooie
omgeving toe. Hebt u suggesties, opmerkingen
of kritiek? Laat het ons dan gerust weten!

In 2020 biedt IVN, afdeling Eys U de
volgende wandelingen en excursies aan:

Zondag 12 januari 2020
Nieuwjaarswandeling omgeving
Beertsenhoven
Vertrek: parkeerplaats bij ‘d’r Kwakkerpool’,
Beertsenhoven, Wijlre om 13.00 uur.
Inlichtingen: 043-4502478, Gerard Nabben

Maandag 16 maart 2020
H. Mis voor leden en overleden leden van
het IVN, afdeling Eys in de kerk van Eys
om 19.00 uur, aansluitend om 20.00 uur
jaarvergadering in het IVN-gebouw op de
Boerenberg.

Zondag 5 april 2020
Ochtendwandeling en/of
middagwandeling door het Geleenbeekdal
omgeving Geleen-Oost en Sweikhuizen
Vertrek: parkeerplaats kermisplein Eys
(hoek Nachtegaalstraat - Kanariestraat )
om 9.00 uur.
Inlichtingen: 043-4506270 / 0621870967
Constance Kerremans

Vrijdag 10 april 2020
36e wegkruisentocht naar Nijswiller en
Wahlwiller
Vertrek: bij kerk Eys om 19.00 uur.

Zondag 7 juni 2020
Dagwandeling omgeving
’s Gravenvoeren ( B.)
Vertrek: parkeerplaats kermisplein Eys
(hoek Nachtegaalstraat - Kanariestraat )
om 9.00 uur.
Inlichtingen: 043-4502478, Gerard Nabben

Zomer 2020
Wandelen langs de wegkruisen van Eys,
Volg informatie in de regionale bladen en/of
de website.

Zondag .. september 2020 (o.v.)
Sterwandeling Vijlen-Vaals
Alleen voor IVN - leden en donateurs
Informatie volgt.
Inlichtingen: 043-4506270 / 0621870967
Constance Kerremans

Zondag 8 november 2020
Dagwandeling door het mooie achterland
van Visé
Vertrek: parkeerplaats kermisplein Eys
(hoek Nachtegaalstraat - Kanariestraat )
om 9.00 uur.
Inlichtingen: 043-4506270 / 0621870967
Constance Kerremans

Zondag 10 januari 2021
Nieuwjaarswandeling.
Vertrek: 13.00 uur.
Plaats: informatie volgt.

Let op:
Bij een aantal wandelingen zal de
startplaats zelf later bekend gemaakt
worden, kijk hiervoor naar de persberichten
in de regionale bladen of onze website:
www.ivn.nl/afdeling/ivn-eys
Noodnummer bij vertragingen etc. op de
dag zelf:
0031621870967

