Convo
Contactblad KNNV afdeling Nijmegen
mei, juni en juli 2018
Ingeschreven bij de K.v.K. te Nijmegen onder no. 40146181. Contributie : Lid € 33,00. Huisgenootlid € 13,00.
Jeugdlid € 15,50. Rekeningnr.: NL83INGB0000849410 t.n.v. KNNV Afdeling Nijmegen. Opzegtermijn 3 maanden.
Website : www. knnv.nl/afdeling-nijmegen. Deadline volgende Convo: 15 juli 2018.
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Jan Nillesen (0485-574780)
e-mail: jannillesen35@hetnet.nl
Raetsingel 6, 5831 KC Boxmeer
Antoinette Dunnewind (024-3560806)
e-mail: secretaris@nijmegen.knnv.nl
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e-mail: fsteenhoff@gmail.com
Dennenkamp 2, 6561 KZ Groesbeek
vacature
Theo de Groot (0485 - 573782)
e-mail: ledenadministratie@nijmegen.knnv.nl
Mees 3, 5831 MR Boxmeer
Feb, mrt, apr: Pieter de Vlieger (024-6631735)
Mei, jun, jul: Jan Nillesen (0485-574780)
Aug, sep, okt: Jan Cornelissen (0481-433750)
Nov, dec, jan: Ton Ebben (024-3775940)
Sjak Gielen
e-mail: entomologie@debastei.nl
Hertstraat 68, 6531 KS Nijmegen
Sophie Hochstenbach (024-3771283)
e-mail: herbarium@debastei.nl
Kromme Elleboog 26, 6511 ZA Nijmegen
Antoinette Dunnewind (Convo) 024-3560806
Jan Nillesen (PR) 0485-574780
Marc Kaekebeke (website) 024-3880699

Een nieuwe Convo, een nieuwe start voor mij
als secretaris van de KNNV.
Het sneeuwklokje als voorbode van de lente,
het nieuwe jaar.
Het is een stinsenplant en ooit ingevoerd als
sierplant komt ze voor bij o.a. landgoederen en
oude boerderijen. Tegenwoordig worden
sommige stinsenplanten gekweekt waardoor
ook ik een mooi polletje in mijn eigen tuin heb
kunnen aanplanten. Elk jaar komt deze plant
weer op en toont ze haar mooie bloemen.
Het is een winterbloeier en dit jaar waren ze al
boven de grond toen de late vorstperiode
aanbrak en het fiere polletje er mistroostig uit
begon te zien. Ik dacht vroeg afscheid te
moeten nemen van deze plant, maar gelukkig
is de natuur veerkrachtig, want na de vorst
gingen ze weer door met het tonen van haar
prachtige bloemen. Inmiddels is het voorjaar
echt begonnen en verscheidene bloemen in de
bossen en de weilanden laten weer hun mooie
kleuren zien. Volop genieten! AD

Van het bestuur
Tijdens de ledenvergadering van 20 maart namen wij afscheid van de voorzitter Pieter de Vlieger, secretaris Jochem
Kühnen en ledenadministratie Annie van der Veen.
Pieter de Vlieger was tien jaar lang een voortreffelijk voorzitter. Met vaste hand leidde hij de vereniging in een
stabiele koers. Pieter zag de problemen al voordat ze er waren en loste ze geruisloos op. Hij vertegenwoordigde ons
bij het hoofdbestuur, bij het gewest en bevriende lokale verenigingen. Als een echt diplomaat streek hij alle plooien
recht en werkte mee bij verschillende onderdelen. Pieter blijft actief deelnemen aan de activiteiten in onze
vereniging. Wij zullen hem missen als voorzitter.

Jochem deed acht jaar lang de veelomvattende job als secretaris van onze vereniging. Op zijn kenmerkend
bescheiden wijze had hij een grote inbreng in de vereniging en zorgde voor een geruisloze afwerking van alle
werkzaamheden. Hij gaat zich nu speciaal inzetten voor de Vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland. Jochem
blijft actief in onze vereniging, met name bij lezingen en excursies.
Dank zijn wij ook verschuldigd aan Annie van der Veen die jarenlang minutieus onze ledenadministratie bij hield.
De drie gelauwerden wensten geen cadeaus, maar geheel in de geest van de vereniging een fietstocht door de natuur.
Het bestuur zal daarvoor zorg dragen.
Antoinette Dunnewind is benoemd tot secretaris. De ledenadministratie zal vanaf heden worden verzorgd door Theo
de Groot.
Tijdens de bestuursvergadering van 4 april 2018 is Jan Nillesen benoemd tot waarnemend voorzitter. Zijn taken als
natuurhistorisch secretaris zal hij blijven uitoefenen.
Wil jij je ook graag inzetten voor de KNNV, in de functie van voorzitter of algemeen bestuurslid, maak je zelf
kenbaar bij de secretaris.

Excursies
Maandag 30 april | 19.00 uur | Bijeenkomst Insectenwerkgroep, ook voor KNNV-leden, in het gebied
Stadswaard, georganiseerd door Hommo Edzes. Aanmelding vooraf is wenselijk omdat kort van te voren bepaalt
wordt of een bijeenkomst geannuleerd moet worden in verband met het weer en bij doorgang wordt de exacte plek
van afspreken doorgegeven: hommotje@gmail.com, telefoon 024-3783214.
Woensdag 2 mei | 10.00 -14.00 uur | KNNV Landschapsexcursie over de Duivelsberg bij Berg en Dal.
Een tocht die ons ook door het Filosofendal voert, langs beken, bronnen, kwelmoerassen en leemkuilen.
Thema: geologie, geomorfologie, edafologie, geobotanie en fytocoenologie. Vertrek: P-plaats bij het
pannenkoekenhuis de “heksendans”, Oude Kleefsebaan 425 te Berg en Dal.
Excursieleider: Jan Nillesen telefoon 0485 574780.

Donderdag 3 mei | 19.00 uur | KNNV Fietsexcursie door Park Lingezegen. Vertrek: Hotel De Zon in
Lent, Oosterhoutse dijk 16, 6663 KS Nijmegen. Excursieleider Gijsbert Peelen (G.Peelen@xmsnet.nl).
Donderdag 3 mei | 13:30 -15.30 uur | IVN Boxmeer Maasheggen en flessenhals Oeffelt. Vertrek: Portaal De Vilt,
N621 tussen Oeffelt en Beugen. De wandeling gaat door weiden en (half)verharde wegen, dus denk aan goed
schoeisel. Voor meer informatie: Piet Schoenmakers, tel. 0485520876.
Zaterdag 5 mei | 10.00 uur | IVN Rijn Waal Lentemarkt Historische tuinderij Warmoes.
Locatie: Historische Tuinderij Griftdijk Noord 11, 6663 AA Lent.
Zondag 6 mei | 14.00 - 16.00 uur | KNNV Ga mee op wandelexcursie langs de natuurvriendelijke oevers van
de Maas bij Boxmeer. In de ‘Week van Ons Water’ nemen gidsen van de KNNV u mee op struintocht langs
Maasterrassen, kwelgeulen en rivierstranden. Ook Rijkswaterstaat stuurt een afgevaardigde. Om de rivier weer
aantrekkelijk te maken voor planten en dieren, maakt Rijkswaterstaat op veel plekken langs de Maas de oevers en
uiterwaarden natuurlijker. Zo ontstaat weer een geleidelijke overgang van water naar land: een beter leefgebied voor
planten, vissen en ander waterleven.
Vertrek: Kasteel Boxmeer, Nepomukkapel, Veerstraat 51, 5831JL. Excursieleider: Jan Nillesen 0485 574780.
Zondag 6 mei | 7.00 -11.00 uur | Vogelspotten op de fiets in het Waterrijk.
Vertrek: Bergerden, Viola 3, 6681 RA Bemmel. Info Ben Brouwer tel: 06-53927477
Zondag 6 mei | 8.00 uur- 10.00 uur | Dijkmagazijn Beuningen. Excursie Vogels spotten. Vertrek: Bibliotheek
Beuningen
Maandag 7 mei | 19.00 uur | Bijeenkomst Insechtenwerkgroep, ook voor KNNV- en IVN-leden, in het gebied
Looierheide, georganiseerd door Peter Megens. Aanmelding vooraf is wenselijk omdat kort van te voren bepaalt
wordt of een bijeenkomst geannuleerd moet worden in verband met het weer. Vertrek: IVN gebouw bij de algemene
begraafplaats, hier doorrijden en door de poort; Kampweg 10, 6591 XV Gennep.
Aanmelden: megens1@home.nl, telefoon 0845 511539.
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Dinsdag 8 mei. | 10.00 - 12.30 uur | KNNV Struinen door de Kuilen van Langenboom.
Verzamelen parkeerplaats aan de Fazantenweg 5453 JM te Langenboom.
Excursieleider: Louis Geraets (06 49680228) of (0485 320263)
Donderdag 10 mei | 5.00 uur | (Hemelvaartsdag) Dauwtrappen in het Nederrijk. We starten om 5.00 uur op Het
Balkon van Groesbeek, Derdebaan 12 in Groesbeek. Tijdens een twee uur durende wandeling zullen we kunnen
genieten van het langzaam ontwaken van de natuur. Landschapsbeheer Groesbeek.

Zondag 13 mei | 8.30 - 1200 uur | KNNV en Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen: vogelfietsexcursie rond de
Kraayenbergse plassen in het kader van de nationale vogelweek. Plassen uitgegraven vanaf jaren tachtig.
Opgeven via de site van Vogelbescherming. Vertrek: station Cuijk (fietsverhuur mogelijk).
Excursieleider: Peter Egelmeers (0485-3241332).
Zondag 13 mei | 14.00 - 16.00 uur | KNNV Struin mee langs de natuurvriendelijke oevers van de Maas bij
Oeffelt. De rivier wordt steeds aantrekkelijker voor planten en dieren. De oevers worden natuurlijker. Riviernatuur
reageert bliksemsnel. Bevers, oeverzwaluwen en ijsvogels vinden hun plek weer terug langs onze prachtige rivier.
Ook nu weer is een afgevaardigde van Rijkswaterstaat aanwezig bij deze excursie. Vertrek: Veerhuis
Oeffelt,.Veerweg 2, 5441 PL Oeffelt. Excursieleider: Jan Nillesen 0485 574780
Zondag 13 mei | 10.00 - 12.00 uur | Fiets excursie Keent IVN Grave. Vertrekpunt: Brabants Landschap Keent
Zuijdenhoutstraat 2. info: Rob Lobel (lobelia@home.nl).
Zondag 13 mei | 7.00 - 12.00 uur | IVN Nijmegen Vroege Vogelexcursie: Millingerwaard. Vertrek:
H.Laurentiuskerk, Duffeltdijk 11, 6579 JD Kekerdom.
Woensdag 16 mei | 10.00 - 13.00 uur | KNNV Natuurwandeling Weurtse Plaat. Wij bezoeken de uiterwaarden
langs de Waal en steken door naar het Weurts Straatje. Nieuw zijn de paddenpoelen en steile oevers voor de
oeverzwaluwen en ijsvogels, aangelegd in opdracht van Provinciale Staten. Vertrek: voorbij de Weurtse sluizen de
eerste weg rechts. Volg de dijk, ga meteen naar rechts de dijk op (alleen voor aanwonenden). De weg maakt een
bocht naar links. Direct daarna rechtsaf naar het vertrekpunt.
Excursieleiders: Titus Frielink en Ria van Gaal. tel 06 15546656 of mail: tjfrielink@gmail.com
Vrijdag 18 mei | 10.30 - 1300 uur | Stenen excursie in het centrum van Nijmegen. Nijmegen anders bekeken. De
koppeling tussen Nijmeegse steen en zijn natuurlijke ontstaanswijze en -plaats. Oftewel de koppeling tussen
bouwstenen, geologie en levende natuur. Vertrek: Ingang Valkhofpark, bij het Spoorweg monument met de engel
tegenover het “Hoogstraatje”. Excursieleider: André Beijersbergen (abeijersbergen@online.nl).
Vrijdag 18 mei | 19:00 uur | KNNV “Gierzwaluwen, ze zijn er weer!”, wandelexcursie in het centrum van
Nijmegen tijdens de Vogelweek, aanmelding via https://bit.ly/2Hm8rDs Excursieleider: Jochem Kuhnen
Zondag 20 mei | 14.00 - 16.00 uur | IVN Rijn Waal Bomenexcursie Galamapark Elst.
Vertrek: Ingang Galama Park Randweg Elst (Gld)
Dinsdag 22 mei | 10.00 - 13.00 uur | KNNV Landschapsexcursie Het Quin, Zevenboomsven.
Vertrek: P-plaats Activiteitencentrum De Zevenboom Kapelstraat 71, 5851 AS Afferden.
Excursieleider: Jan Nillesen (0485 574780). Meerijden vanaf station Boxmeer is mogelijk, neem contact op met de
excursieleider.
Dinsdag 22mei | 19:00 uur | Vogelwerkgroep en KNNV Vogelexcursie. Vertrek: bij het Hollandsch Duitsch
Gemaal aan het begin van de Ooijpolder. Fietsexcursies. Excursieleider: Gijsbert Peelen (G.Peelen@xmsnet.nl)
Donderdag 24 mei | 19:30 - 21:45 uur | zal Jochem Kühnen een lezing verzorgen over de Gierzwaluw.
Plaats: NEC gebouw Dievelaarslaan 2, Haaksbergen
Zondag 27 mei | 9.00 - 10.30 uur | KNNV Vogelexcursie op begraafplaats Rustoord in Nijmegen.
Vertrek: vanaf de hoofdingang, Postweg 60 in Nijmegen. Excursieleider: Els Coerwinkel, 024 – 684 3952
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Zondag 27 mei | 10.00 uur | is er weer een wandeling in Boswachterij Sint Anthonis in samenwerking met
Staatsbosbeheer, De Heksenboom en IVN de Maasvallei. Het arrangement begint om 10.00 uur met een kop koffie
in De Heksenboom. Vertrektijd wandeling: 10.30 uur, en om 13.00 uur staat de soep alweer klaar. Voor verder
informatie: De Heksenboom, tel. 0485-382803. Aanmelding is niet nodig. Kosten: € 7,50.
Zondag 27 mei: | 10:00 uur | IVN Gennep Start P-plaats op Zelders Driessen. Wandeling omgeving de Zelderse
Driessen Gidsen: Dorien, Edith, Hennie en Wim.
Zondag 27mei: | 14.00 - 16.00 uur | IVN Nijmegen. Excursie de Bruuk. Vertrek: ingang zuid Bruuksestraat ,
tegenover huisnummer 12, 6562 DH Groesbeek.
Zondag 27 mei | 11.00 uur | IVN Rijn Waal. Lopen langs de Linge. Vertrek: Karstraat Bemmel
Woensdag 30 mei | 10.00 - 13.00 uur | KNNV excursie Nederheide. Vertrek: Natuurpoort Nederheide Kaak 11,
5763 PK Milheeze. Excursieleiders: Coert van Putten en Jan Nillesen (0485 574780). Meerijden vanaf station
Boxmeer is mogelijk, neem contact op met de excursieleider.
Donderdag 31 mei: Lezing 'Aquafauna' in het Natuurpalet Boxmeer, Raetsingel 5, 5831 KC Boxmeer. Veldwerk op
zaterdag. De lezing van Mieke Moeleker is in ‘Het Natuurpalet’ en begint om 20.00 uur. Het veldwerk is op 2 juni
van 10.00-12.00 uur. De locatie wordt tijdens de lezing bekend gemaakt.
Zaterdag 2 juni | 10.00 - 12.00 uur | KNNV landschapsexcursie Kranenburger Bruch (Kranenburg,
Duitsland). Wij wandelen rond het Naturschutzgebiet Kranenburger Bruch met zijn rijke planten- en vogelwereld
(kijker!). Vertrek: De parkeerplaats links van de weg Kranenburg-Kleve (wegnummer 9), ter hoogte van de bushalte
Tuthees. Dit is enkele honderden meters voorbij het viaduct onder de weg 504. Deze bushalte is bereikbaar vanuit
Nijmegen (NIAG bus 58, vertrek 9.28 uur vanaf Nijmegen station, aankomst tegen 10 uur) en ligt enkele haltes
voorbij het centrum van Kranenburg. Excursieleider: Fred Steenhoff: fsteenhoff@gmail.com.
Zondag 3 juni | 09:30 uur | IVN Gennep. Wandeling bij Begraafplaats Heiligenlandstichting. Gids: Peter M. Zie
website.
Zondag 3 juni | 7.00 - 12.00 uur | Vogelspotten met Ben Brouwer in de Millingerwaard. Locatie: Wildernis
café, Weverstraat 94, 6579 AG in Kekerdom. Ben is voor deze excursie bereikbaar op 0653927477.
Maandag 4 juni | 20:00 uur | KNNV Gierzwaluw-wandelexcursie door Beek. Gierzwaluw-deskundige Jochem
Kühnen vertelt tijdens een wandeling over deze bijzondere vogels, we komen langs diverse plaatsen waar ze
broeden. Startpunt is op de hoek Bongerdstraat /Waterstraat in Beek (bij Plus Nico de Witt).
Woensdag 6 juni | 14.00 - 17.00 uur | KNNV Bizonbaai en Groenland, wandeling door binnen- en buitendijks
natuurgebied langs de Waal. Vertrek: huiskamercafe Oortjeshekken, Erlecomsedam 4, 6576 JW Ooij.
Excursieleider: Jan Cornelissen (0481 433750).
Dinsdag 5 juni | 14.00 - 17.00 uur | KNNV Eckeltse beek Vertrek: vanaf kruising N271 met de Eckeltse dijk in
Afferden, Dorpsstraat 77, 5851 AH Afferden. Excursieleider: Jan Nillesen (0485 574780). Meerijden vanaf station
Boxmeer is mogelijk, neem contact op met de excursieleider.
Donderdag 7 juni. | 13.30 - 15.30 uur | Vertrek: De Weijer, Raetsingel 1, Boxmeer. Wandelen tussen de bomen van
het centrum van Boxmeer. Excursieleiders: Juul de Bont, tel. 0478-631800, of Piet Schoenmakers, tel. 0485-520876
Vrijdag 8 juni | 10.00 - ± 12.30 uur | KNNV Bomenexcursie over de st. Jansberg, a.d. Groesbeekse zijde.
We gaan verder waar we vorig jaar eindigden op de st. Jansberg. Een belevenis voor een ieder die meer wil weten
over bomen in het algemeen en die op de st. Jansberg in het bijzonder. De excursieleidster Lieke Vullings staat,
zoals bekend, borg voor een boeiend verhaal met veel interessante informatie. Een aanrader !
Vertrek: st.Antoniuskerk in Breedeweg bij Groesbeek, st. Antoniusweg 2. Van daaruit met auto (‘s) naar het
vertrekpunt. Excursieleidster: Lieke Vullings (info en vervoer: Pieter de Vlieger, tel.: 024 6631735).
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Zaterdag 9 juni | 10.00 - 12.00 uur | KNNV Het leven in en rond de bijenkast.
Uitleg zal worden gegeven over de biologie van een bijenvolk, de relatie met bloemplanten en de activiteiten van de
imker het jaarrond. Dit in de bijenstand van Fred Steenhoff. Zo mogelijk openen wij een bijenkast. Deelnemers
wordt gevraagd gesloten kleren te dragen en geen geurige luchtjes te verspreiden aangezien dit de bijen agressief
maakt. Het is niet de bedoeling, maar het is altijd mogelijk dat iemand gestoken wordt. Door de aard van deze
activiteit kan het aantal deelnemers niet te groot zijn. Daarom het verzoek u hiervoor op te geven tussen 1en 6 juni.
Locatie: Dennenkamp 2, 6561KZ Groesbeek bij Fred Steenhoff: fsteenhoff@gmail.com
Zondag 10 juni | 8.30 uur - 12.00 uur | KNNV vogelfietsexcursie.
Route gedeeltelijk over de stuwwal, door bossen en weilanden. We verwachten veel vogels te zien en te horen o.a.
geelgors, roodborsttapuit, bonte vliegenvanger, middelste bonte specht. Ook aandacht voor interessante begroeiing.
Vertrek: station Molenhoek. Excursieleider: Peter Egelmeers (tel: 0485 324132)
Zondag 10 juni | 14.00 - 16.00 uur | Dijkmagazijn Beuningen Proeverij van wilde kruiden.
Locatie: Het Dijkmagazijn, Dijk 41 Beuningen
Woensdag 11 juli | 10.00 - 13.00 uur | KNNV Natuurwandeling Hatertse Vennen. We kijken naar de bijzondere
wilde planten, vogels, en hoe het gebied zich ontwikkelt na de intensieve bomenkap 2013. Vertrek: Parkeerplaats
Staatsbosbeheer, ingang bij kaas- en zuivelboerderij ‘de Diervoort’, Sint Walrickweg, Overasselt.
Excursieleiders: Titus Frielink en Ria van Gaal, tel 06 15546656 of mail: tjfrielink@gmail.com
Dinsdag 12 juni | 10.00 - 13.00 uur | KNNV Bezoek aan het Langven nabij de Maurik, Langenboom. Er zijn
veel bijzondere planten te zien. Vertrek: Hoek van de Maurikstraat, Venweg, Kammerbergweg en Driesprongweg,
5453 NA Langenboom. Excursieleider: Louis Geraets (06 49680228 of 0485 320263).
Zondag 17 juni | 14.00 - 16.00 uur | excursie Raamdal Escharen IVN Grave. Vertrek: parkeerplaats bij TV Esteren,
Karweg 2, 5364 NR Escharen. Info: lobelia@home.nl.
Woensdag 13 juni | 10.00 - 13.00 uur | KNNV Natuurwandeling Millinger Waard. Wij gaan het vernieuwde
gebied bekijken: de vorderingen en de huidige inrichting. Aandacht voor de flora en zwarte sterns. Vertrek:
parkeerplaats in Kekerdom. Vanaf de dijk bij de kerk rechtsaf Weverstraat, na het wilderniscafe. Excursieleiders:
Titus Frielink en Ria van Gaal. tel 06 15546656 of mail: tjfrielink@gmail.com.
Zondag 17 juni | 10.00 - ± 15.00 uur | KNNV dagexcursie met de Plantenwerkgroep naar de Oosterhoutsche
Waarden W van ‘De Oversteek’ (weekeinde Midzomerplantenjacht in het kader van 30 jaar FLORON). Vertrek:
10.00 uur bij de afrit van de Waaldijk direct aan de Westzijde van het Wolfsgat/de Waaiensteinkolk.
Excursieleidster: Sophie Hochstenbach, herbarium@debastei.nl.
Dinsdag 19 juni | 10.00 - 13.00 uur | KNNV Oeffelter Meent Vertrek: Oeffelt Raadhuisplein, 5441AC Oeffelt.
Excursieleider: Jan Nillesen (0485 574780). Meerijden vanaf station Boxmeer is mogelijk, neem contact op met de
excursieleider.
Zondag 24 juni | 14.00 uur | KNNV Gierzwaluw-excursie voor de jeugdwerkgroep van de Vogelwerkgroep
Nijmegen. Meer info: jeugd@vogelwerkgroepnijmegen.nl. Excursieleider: Jochem Kühnen
Zondag 24 juni | 10.00 - 12.00 uur | IVN Boxmeer. Struinen door de uiterwaarden van de Maas. We vertrekken
om 10:00 uur vanaf de parkeerplaats bij het tennisveld aan de Rijtjes in Oeffelt.
Donderdag 28 juni | 10.00 - 13.00 uur | KNNV Klotterpeel Beestenveld en Koordekanaal.
Startpunt: op kruising Kruisberglaan – Stippelberg – Hazenhutsedijk, 5764 De Rips. Voldoende
parkeermogelijkheid. Rondje Klotterpeel gevolgd door het Beestenveld met een klein restant van het Koordenkanaal
en de Peelse Loop met kans op de ijsvogel en havik. Excursieleider: Court van Putten en Jan Nillesen (0485
574780). Meerijden vanaf station Boxmeer is mogelijk, neem contact op met de excursieleider.
Donderdag 28 juni | 13.00 - 15.00 uur | IVN Boxmeer. Wandelen over het De Ponti Pad bij Vortum-Mullem.
Locatie: De Ponti Pad, Veerweg, Vortum-Mullem.
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Zondag 1 juli | 14.00 – 16.00 uur | Natuurexcursie Landschapsbeheer Groesbeek. Vertrek: bij de Cenakelkerk,
Pastoor Rabouplein 1, Heilig Landstichting.
Dinsdag 3 juli | 10.00 - 13.00 | KNNV Gebrande Kamp Milsbeek. Vertrek: Bloemenstraat 88, 6596 DW
Milsbeek, Kruising Sprokkelveld – Bloemenstraat. Excursieleider: Jan Nillesen (0485 574780). Meerijden vanaf
station Boxmeer is mogelijk, neem contact op met de excursieleider.
Woensdag 4 juli | 20:00 uur | Gierzwaluw-wandelexcursie door het centrum van Nijmegen onder de deskundige
leiding van Jochem Kühnen. Startpunt is de Waalkade voor het Holland Casino (Waalkade 68).
Dinsdag 10 juli | 10.00 - 14.00 uur | KNNV Driessenven, Rondven, Lelievennen. Vertrek: Speeltuin Ceresweg
Nieuw Bergen, ten noorden van de kruising Ontginningsweg-Ceresweg. Excursieleider: Jan Nillesen (0485
574780). Meerijden vanaf station Boxmeer is mogelijk, neem contact op met de excursieleider.
Zaterdag 14 juli | 9.15 - 18.00 uur | KNNV Lange afstandswandeling Plasmolen-Duivelsberg-Beek, via
karakteristieke landschappen in de gemeente Berg en Dal. Deze lange dagwandeling is ook bedoeld voor KNNV
leden van elders en andere vakantiegangers die in onze mooie streek verblijven en over het ontstaan van dit
landschap en de begroeiing wat willen vernemen. Het enige dat de deelnemers moeten bezitten is een goede conditie
en de bereidheid met goed schoeisel soms flink door te stappen. Wij lopen van stuwwal naar stuwwal via het open
landschap rond het dorp Groesbeek met het moerasgebied De Bruuk en de Leigraaf. Voor de mee te nemen lunch
zal een pauzeterras worden gezocht. Het startpunt aan de Witteweg bij De Plasmolen is bereikbaar per bus vanuit
Nijmegen (stationsplein), deze komt tegen kwart over negen aan. Vanuit Beek kan de bus weer terug naar Nijmegen
genomen worden. In verband met de praktische kant van deze wandeling beveel ik aan je op te geven bij Fred
Steenhoff: fsteenhoff@gmail.com. Bij een echt slechte weersverwachting gaat deze wandeling niet door.
Zondag 15 juli | 10.00 - 13.00 uur | IVN Boxmeer. De Vilt Vertrek: Parkeerplaats bij De Vilt Moerbaan Beugen.
Dinsdag 17 juli | 10.00 - 13.00 uur | KNNV Struinen door de Groespeel in Mill. We laten ons verrassen door
de natuur. Verzamelen: hoek Spoorstraat 41 - Stationsstraat in Mill, 5451GA Mill.
Excursieleider Louis Geraets (06 49680228 of 0485 320263).
Zaterdag 21 juli | 10.00 - ± 12.00 uur | KNNV wandelexcursie door ‘t Zwanenbroekje’ (Ooijpolder).
Opnieuw de gelegenheid voor hen die dit gebied niet eerder bezochten, om er mee kennis te maken. In de loop van
de afgelopen 25 jaar is het terrein van een saai cultuurweiland veranderd in een mooi afwisselend natuurgebied.
Omdat het normaal niet toegankelijk is, dè kans om het te bezoeken. Accenten: beheer, doelstellingen, flora, fauna
en kenmerken van het gebied. Vertrek: bij het gemeenschapshuis ‘de Ubburgh’, Kasteelselaan 60, Ubbergen. Dat is
achter de Havo ‘Notre Dame’, te bereiken vanaf de Rijksstraatweg, komend vanaf Nijmegen.
Excursieleider: Pieter de Vlieger (024- 6631735).
Dinsdag 24 juli | 10.00 - 14.00 uur | KNNV Kiekberg Vertrek: P-plaats kruising Rijksweg N271/Witteweg in
Plasmolen. Excursieleider: Jan Nillesen (0485 574780).
Woensdag 25 juli | 13.30 uur- 16.00 uur | IVN Boxmeer. Heksenboom wandeling. De Heksenboom Bosweg 4
5845 EB Sint Anthonis.
Zondag 5 aug | 10.30 - 12.30 uur | KNNV Excursie Duivelsberg, Filosofendal. Vertrek: Rijksstraatweg 377,
6573CZ Beek-Ubbergen. Excursieleider: Jan Nillesen (0485 574780).

Lezingen
Zaterdag 4 aug | KNNV Lezing: De Maas van afvalgoot naar natuurparadijs. Plaats: de 3 linden te Alverna.
Geitweg 4, 6603 LB Alverna Wychen. De tijd is nu nog niet bekend, waarschijnlijk 20.00 uur. Neem voor de juiste
aanvangstijd contact op met de spreker Jan Nillesen (0485 574780).
Zondag 5 aug |15.00 -17.00 uur | KNNV Lezing: De Peel, zoals die vroeger was. Plaats: Weijerstate 1, Zaal van
de Symfonie, 5831 ZZ Boxmeer. Voor de juiste tijd neem contact op met de spreker: Jan Nillesen (0485 574780).
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