
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA “DE KRINGLOOP” 2007 

VRIJDAG 23 MAART 
Lezing door de heer J. Ummels 
over de broedbiologie, leefwijze 
en bedreigingen van de Kerkuil 

en de Roek. 

VRIJDAG 19 JANUARI 
Lezing door de heer 

P. Theunissen over botanische 
tuinen in West-Europa. 

MAANDAG 30 APRIL 
Op Koninginnedag gaan we 

’s ochtends op excursie naar de 
hellingbossen in de omgeving 

van Valkenburg. 

ZONDAG 2O MEI 
Ochtendexcursie naar de 

Doort ten zuiden van Echt. 
Een prachtig gebied met een 
interessante flora en fauna, 
waaronder de boomkikker. 

WOENSDAG 20 JUNI 
Avondexcursie naar kasteel 
de Grauwert te Montfort en 

omgeving. 

ZATERDAG 29 SEPTEMBER 
Ochtendexcursie naar het 

Nationaal park De Meinweg. 

WOENSDAG 26 DECEMBER 
Zoals gebruikelijk de 

Kerstwandeling in een 
Midden-Limburgs 

natuurgebied. 

VRIJDAG 14 DECEMBER 
Lezing door mevrouw A. van 
Diepenbeek over diersporen 

(deel 2). 
 

VRIJDAG 2 NOVEMBER 
Dialezing door de heer 
J. Hermans over zijn 

natuur/cultuurreis naar 
het prachtige Peru en 

Bolivia. 

ZONDAG 21 OKTOBER 
Herfstexcursie naar het 
Kesseleikerbroek met als 

thema paddestoelen. 

 
Rode bosmier 

VRIJDAG 23 FEBRUARI 
Na de jaarvergadering houdt 

de heer J. Hermans een 
dialezing over de mieren van 

de Beegderheide. 

 
Kerkuil 

 
Boomkikker 

 
Adder 

 
Vliegenzwam 

 
Groot geaderd witje 

ZATERDAG 7 JULI 
Nationale Nachtvlindernacht 

op de Beegderheide. 
Alleen voor leden. 

VRIJDAG 23 NOVEMBER 
Varia-avond. 

Speciaal voor de leden van 
de “Kringloop”, die iets 

willen laten zien over een 
zelf te kiezen onderwerp of 

leuke waarneming. 

ZONDAG 26 AUGUSTUS 
Lange dagwandeling naar het 
Swalmdal en omgeving, een 
gebied rijk aan verscholen 

bronbeekjes. 
Alleen voor leden. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie omtrent vertrektijden,  startpunten e.d. 
vindt U te zijner tijd in "Observatie" en in de plaatselijke 

week- en dagbladen. 
Raadpleeg ook onze website: www.dekringlooplinne.nl. 

 
Wij wijzen U er op dat deelname aan onze activiteiten 

geheel geschiedt op eigen risico. 
 

Bij voorbaat dank voor Uw belangstelling. 
Bestuur Landschapsvereniging "De Kringloop". 

Verdere informatie kunt U inwinnen bij de voorzitter, de 
heer J. Hermans, Hertestraat 21, 6067 ER Linne, 

tel. 0475 – 462440. 
Tevens kunt U zich met behulp van dit strookje als lid 

van “De Kringloop” aanmelden. 
 

Naam : 
 
Adres : 
 
Postcode : 
 
Woonplaats : 
 

GEACHTE NATUURVRIENDEN, 
 

Hierbij hebben wij het genoegen U ons jaarprogramma 
voor 2007 aan te bieden. Wij hopen erin geslaagd te zijn 

naar ieders tevredenheid een programma te hebben 
samengesteld, waarbij dankbaar gebruik is gemaakt 

van suggesties van onze leden. 

Landschapsvereniging 

“De Kringloop” Linne 

JAARPROGRAMMA 2007 

 


