
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA “DE KRINGLOOP” 2009 

VRIJDAG 20 MAART 
Lezing door de heer P. Voskamp 

over de levenswijze van de 
Oehoe in Zuid-Limburg. 

VRIJDAG 30 JANUARI 
Lezing met dia´s door de heer 
M. Wieërs met als thema “De 
grens van Stevensweert tot 

Budel”. 

DONDERDAG 30 APRIL 
Ochtendwandeling met speciale 
aandacht voor de voorjaarsflora 

in het Bunderbos. 

ZATERDAG 23 MEI 
Dagexcursie naar het 

Gerendal. Tijdens deze 
excursie speciale aandacht 

voor de Orchideeën. 
Alleen voor leden. 

ZONDAG 21 JUNI 
Middagexcursie naar het 

Beeselsbroek. 

ZONDAG 20 SEPTEMBER 
Ochtendexcursie naar de Groote 

Peel nabij Ospel. 

ZATERDAG 26 DECEMBER 
Traditionele Kerstwandeling 

in een Limburgs 
natuurgebied. 

VRIJDAG 11 DECEMBER 
Lezing door de heer J. 

Hermans over bijzondere 
planten en insecten in 

Limburg en hun relaties met 
de omgeving. 

 

ZONDAG 25 OKTOBER 
Herfstexcursie naar het 
landgoed Hoosden en 

omgeving. 

 
Natuur in Canada 

VRIJDAG 27 FEBRUARI 
Jaarvergadering met 

aansluitend lezing door de 
heer J. Hermans over het 

landschap en de rijke natuur 
van Brits Columbia (Canada). 

 
Oehoe 

 
Vuursalamander 

 
Phegeavlinder 

Klokjesgentiaan 
 

VRIJDAG 20 NOVEMBER 
Varia-avond. 

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

willen laten zien over een 
zelf te kiezen onderwerp of 

leuke waarneming. 
 

WOENSDAG 15 JULI 
Avondexcursie in samenwerking 

met de Vrienden van de 
Beegderheide op de Beegderheide 

met aansluitend kijken naar 
nachtvlinders. 

Alleen voor leden. 

 
Wilde orchidee 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2009 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 2009 

 


