
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VRIJDAG 31 MAART 
Lezing door de heer Otto 

Plantema over vogels in Limburg 
en bijzondere waarnemingen. 

VRIJDAG 27 JANUARI 
Lezing door de heer Ad Havermans. 

Stuifzand: over de fysisch-
geografische en biologische 

aspecten van dit landschapstype. 

ZONDAG 28 MEI 
Excursie naar het gebied de 

Vuilbemden in Leeuwen/Asselt. 

ZATERDAG 24 JUNI 
Busexcursie naar de Eifel met 
speciale aandacht voor de flora 

en insectenfauna.  
Alleen voor leden. 

 

ZONDAG 24 SEPTEMBER 
Excursie naar het 

Heijkersbroek te Ell. 
 

DINSDAG 26 DECEMBER 
Traditionele Kerstwandeling 

in een Limburgs 
natuurgebied. 

VRIJDAG 15 DECEMBER 
Lezing door de heer Henk 

Henczyk over paddenstoelen 
in Limburg. 

 

VRIJDAG 24 FEBRUARI 
Jaarvergadering met aansluitend 

een lezing door de heer Ernest van 
Asseldonk over: 

 “Alles wat leeft op de brem”. 

Stuifzand 

VRIJDAG 24 NOVEMBER 
Varia-avond. 

Speciaal voor de leden van de 
“Kringloop”, die iets willen 
laten zien over een zelf te 

kiezen onderwerp. 
Alleen voor leden. 

 

ZONDAG 27 AUGUSTUS 
Excursie met 

veldwerkexperimenten in het 
stuifzandgebied bij de Weerter- en 
Budeler bergen met gids de heer 

Ad Havermans. 
 

 
Blauwe hyacinten 

 
 

 
Paarse knoopzwam 

Geelhartje 

 
Weerterbos  

ZONDAG 30 APRIL 
Voorjaarsexcursie naar de 
blauwe bloemen in Baal. 

 
Gewone pendelzweefvlieg 

 
Wielewaal 

ZONDAG 29 OKTOBER 
Herfstexcursie naar de Meinweg. 
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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 2017 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 2017 

 


