PROGRAMMA “DE KRINGLOOP” 2014
VRIJDAG 31 JANUARI
Lezing door de heer Pierre
Theunissen over de botanische
tuinen van Ierland.

ZONDAG 31 AUGUSTUS
Lange dagexcursie naar de
Maasduinen; een afwisselend
gebied met een specifieke flora en
fauna.
Alleen voor leden.

Bunderbos
Solitaire bij

ZONDAG 27 APRIL
Ochtendexcursie naar het
Bunderbos te Elsloo met speciale
aandacht voor de voorjaarsflora.

Monasterboice - Keltisch kruis

ZONDAG 25 MEI
Middagexcursie naar het gebied
Koningssteen bij Thorn.

VRIJDAG 28 FEBRUARI
Jaarvergadering met aansluitend
lezing door de heer Jan Hermans
over de biodiversiteit van de
Meinweg naar aanleiding van het
verschenen boek.

VRIJDAG 28 NOVEMBER
Lezing door de heer Bair
Jeuken over solitaire bijen.

Kleine zonnedauw

ZONDAG 28 SEPTEMBER
Excursie naar het
Haeselaarsbroek bij
Koningsbosch; een interessant
natuurontwikkelingsgebied.

40 jaar

Pantanal

De
Kringloop

Middelste bonte specht

VRIJDAG 28 MAART
Lezing door de heer Jan Joost
Bakhuizen over de bosvogels in
Limburg.

VRIJDAG 12 DECEMBER
Lezing door de heer
Jan Hermans over de
Pantanal en het zuidelijke
Amazone-gebied.
Echte kopergroenzwam

ZONDAG 29 JUNI
Excursie door de Linnerweerd.
Alleen voor leden.

ZONDAG 26 OKTOBER
Herfstexcursie naar de Meinweg;
omgeving Vlodrop-Station en de
Dalheimer Mühle.

VRIJDAG 26 DECEMBER
Traditionele Kerstwandeling
in een Limburgs
natuurgebied.

Landschapsvereniging

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.

“De Kringloop” Linne

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 :

JAARPROGRAMMA 2014

GEACHTE NATUURVRIENDEN,
Hierbij hebben wij het genoegen U ons jaarprogramma
voor 2014 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.

