PROGRAMMA “DE KRINGLOOP” 2011
ZONDAG 14 AUGUSTUS
Middagexcursie naar de
Isabellegriend met speciale
aandacht voor planten en
insecten.

VRIJDAG 28 JANUARI
Lezing met dia´s door de heer
R. Vroomen over de
familie-heraldiek.

VRIJDAG 18 NOVEMBER
Varia-avond.
Speciaal voor de leden van
de “Kringloop”, die iets
willen laten zien over een
zelf te kiezen onderwerp.
Alleen voor leden.

Zinkviooltje

Familiewapen

VRIJDAG 25 FEBRUARI
Jaarvergadering met
aansluitend lezing door de
heer J. Hermans over
noord-oost Tanzania – van
regenwoud tot savanne.

ZONDAG 17 APRIL
Voorjaarsexcursie naar La
Calamine in Moresnet met
speciale aandacht voor de
voorjaarsflora.
ZONDAG 29 MEI
Middagexcursie naar de
Luzenkamp – een verkenning
van het Duitse
Meinweggebied.

Gele luzernevlinder

ZONDAG 11 SEPTEMBER
Ochtendexcursie naar de
Breidberg en Driestruik.

Landschap Bulgarije

VRIJDAG 16 DECEMBER
Lezing door de heer
J. Hermans over Bulgarije
en Hongarije; van de
puszta tot de Zwarte Zee.

MAANDAG 26 DECEMBER
Traditionele Kerstwandeling
in een Limburgs
natuurgebied.

Pimpelmees

VRIJDAG 25 MAART
Lezing door de heer P. Palmen
over vogels in Limburg en
enkele bijzondere vogels.

Keizerlibel

ZATERDAG 25 JUNI
Dagexcursie naar Stramproy.
Tijdens deze excursie wordt
natuurhistorie verbonden met
cultuurhistorie (archeologie).
Alleen voor leden.

Beegderheide

ZATERDAG 29 OKTOBER
Herstexcursie naar de
Beegderheide.

Vliegenzwam

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 2011

GEACHTE NATUURVRIENDEN,
Hierbij hebben wij het genoegen U ons jaarprogramma
voor 2011 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.

