“Bomen over Bomen”

wordt u aangeboden door de zeven IVN -afdelingen
van de Westelijke Mijnstreek.
Voor meer informatie over deze en andere
activiteiten kunt u terecht op de websites van
betrokken afdelingen:
• IVN Born - Land van Swentibold
www.ivn.nl/afdeling/born-land-van-swentibold
De Gaard, Kasteelpark 36, Born *
• IVN Elsloo
www.ivn.nl/afdeling/elsloo
Maasberg 1, Elsloo*
• IVN Munstergeleen
www.ivn.nl/afdeling/munstergeleen
Steengraafpad 50, Munstergeleen*
• IVN Beekdaelen - Schinnen
www.ivn.nl/afdeling/beekdaelen-schinnen
Burgemeester Pijlsstraat 1D, Schinnen*
• IVN Sittard – Geleen
www.ivn.nl/afdeling/sittard-geleen
Molenstraat 42, Geleen*
• IVN Spau-Beek
www.ivn.nl/afdeling/spau-beek
Moorheide 1, Sweikhuizen*
• IVN Stein
www.ivn.nl/afdeling/stein
Steinerbos 2a, Stein*

Bomen zijn boeiend, het
hele jaar rond!
De zeven IVN - afdelingen van de
Westelijke Mijnstreek bieden u
daarom een gevarieerde reeks van
activiteiten met BOMEN als
onderwerp gedurende het hele jaar
2019. Een jaar lang……

“Bomen over Bomen”

* Bovengenoemde adressen zijn van de IVN-homes,
dan wel heemtuinen

Check vooraf altijd de website!

Bomenfoto’s….

We dagen alle deelnemers uit om tijdens al deze
activiteiten foto’s te maken. Een jury kiest de beste
20 foto’s. Tijdens de slotactiviteit worden de
genomineerde foto’s tentoongesteld. Alle aanwezigen
kiezen samen de winnaar. Voor de winnaar ligt er een
leuke prijs klaar. Kijk op de websites voor de wijze
van insturen en de voorwaarden.

2019
een jaar lang

Bomen over Bomen

Januari

•

Donderdag 31 januari, 19.30 uur
Openingsactiviteit “Bomen over Bomen”,
een lezing door Rini Kersten.
Aansluitend een korte toelichting op het
programma “Bomen over bomen”.
Plaats: IVN-home Beekdaelen - Schinnen

Juni

•

Februari

•

Donderdag 14 februari, 20.00 uur
Lezing “Bomen en planten in de bijbel” door
Ria van Mourik.
Plaats: IVN home Sittard – Geleen

Maart

•

Woensdag 13 maart: Boomfeestdag
Door o.a. IVN Stein en IVN Spau-Beek
in samenwerking met scholen.

Oktober

•

•
•

Juli

•

•

April

Zondag 21 april, 14.00 uur
Bloesemwandeling o.l.v. Hub de Rooy,
IVN Elsloo
Vertrek: P-plaats Medammerweide, Elsloo
• Zondag 28 april, 10.00 - 12.30 uur
“Bomenwandeling in de 4 seizoenen”
1ste wandeling uit een serie van 4.
Gedurende 4 seizoenen volgen we de
ontwikkeling van bomen en wordt steeds een
ander bos in de Westelijke Mijnstreek
bezocht. Deelname aan de 4 wandelingen
afzonderlijk is mogelijk, maar bij deelname
aan alle 4 de wandelingen leert u het meest!
IVN Born – Land van Swentibold
Inschrijven vooraf noodzakelijk: zie website
Meer info over de locatie volgt.

Zaterdag 29 juni, 9.30 – 12.30 uur
“Bomen herkennen in de zomer”, een
minicursus van 2 dagdelen door Marly
Beursgens en Harrie Hermens.
Deze eerste ochtend leren we bomen
herkennen aan hun stam en bast.
IVN Beekdaelen - Schinnen
Kosten: € 5,-, incl. lesmateriaal.
Inschrijven vooraf noodzakelijk: zie website
Meer info over de locatie volgt.

•

Zaterdag 6 juli, 9.30 – 12.30 uur
“Bomen herkennen in de zomer”
De tweede ochtend leren we bomen
herkennen aan hun bladeren.
Zie verder hierboven.
Zondag 21 juli, 10.00 - 12.30 uur
“Bomenwandeling in de 4 seizoenen”
2de wandeling uit een serie van 4.
Zie verder bij 28 april.

November

•

Augustus

•

Zaterdag 10 augustus, 9.30 - 12.30 uur
Excursie “Voedselbos volgens het
Permacultuur principe”
IVN Spau-Beek
Kosten: € 5,- incl. consumptie.
Inschrijven vooraf noodzakelijk: zie website
Plaats: De boomgaard van Robert Knops,
Hoolstraat/Cijnsberg, Beek

September

•

Donderdag 19 september, 19.30 uur
Lezing “Overlevings- en verdedigingskunsten
van bomen en hun waarde voor de natuur“,
door Jean Engels.
IVN Sittard - Geleen
Inschrijven vooraf noodzakelijk: zie website
Plaats: IVN-home Born–Land van Swentibold

Maandag 14 oktober, 9.00 uur
Bomenexcursie bij Kasteel Terworm o.l.v.
Gerrit Haak.
IVN Munstergeleen
Dinsdag 15 oktober, 19.30 uur en
Zaterdag 19 oktober, 10.00 uur
“Laatste levensfasen van een boom”
Hoewel sommige bomen zeer oud kunnen
worden, hebben zij niet het eeuwige leven.
In deze bijeenkomsten besteden we naast
bedreigingen en ziekten bij bomen vooral
ook aandacht aan het belang van bomen na
hun dood.
IVN Stein
Kosten: € 5,- voor 2 bijeenkomsten.
Inschrijven vooraf noodzakelijk: zie website
Meer info over de locatie volgt.

•

Zaterdag 2 november: Natuurwerkdag
Op diverse locaties kun je meehelpen bij het
snoeien van bomen en struiken voor het
behoud van bijzondere natuurgebieden.
O.a. IVN Spau-Beek, IVN Born - Land van
Swentibold en IVN Stein
Zondag 3 november, 9.30 - 12.30 uur
“Bomenwandeling in de 4 seizoenen”
3de wandeling. Zie info 28 april.

Januari 2020

•
•

Zondag 12 januari, 9.30 - 12.30 uur
“Bomenwandeling in de 4 seizoenen”
4de wandeling. Zie info 28 april.
Donderdag 23 januari 2020, 19.30 uur
Terugblik aan de hand van foto’s van
bomen gemaakt tijdens “Bomen over Bomen”
Plaats: IVN-home Beekdaelen - Schinnen

