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BESTUUR: 
VOORZITTER:   Crit Geraets   2022 

    Voortstraat 12 

    6373 AW Landgraaf 

    Tel. 045-5311503 

SECRETARIS:   Mariet Kölgen   2024 

    Onderstestraat 34 

    6415 PZ Heerlen    

    tel. 045 – 5327618 

PENNINGMEESTER:  Frans van den Camp  2023 

    Larikslaan 13  

    6371 KE Landgraaf   

    045 - 5321427 

    BESTUURSLEDEN:  

    Jo Robberts   2023 

    Pierre Tillmanns    2022 

    Frits Kusters   2024 

Secretariaat: 

Onderstestraat 34, 6415 PZ Heerlen 

E-mail: ivnmarietkolgen@hetnet.nl 

Contributiebetaling naar bankrekening NL 11 INGB 0002906039 t.n.v. 

Penningmeester IVN De Oude Landgraaf 

S.V.P  ALLE ADRESWIJZIGINGEN TIJDIG NAAR ONS EN NIET NAAR DE NATUURGIDS 

REDACTIE INFO: 

Mariet Kölgen 

 

Kopie naar ivnmarietkolgen@hetnet.nl of per post naar het secretariaat. De 

Info verschijnt 4x per jaar, in maart, juni, september en december. 

 

 

 

 

WERKGROEPEN: 
Wandelwerkgroep 

Voor informatie bellen: Jos Littmann, tel. 045 -5322273 

Organiseert: 

Ochtend- middag- of avondwandelingen, ca 2 ½  uur. 

 

Vogelwerkgroep  

(bijeenkomst iedere vrijdagochtend) 

Voor informatie bellen: Jo Robberts, tel. 045 -5316612. 

Vogelobservatie in het veld, vogelbescherming,  vervaardiging, ophangen en 

controle van nestkastjes. 

 

Paddenwerkgroep 

Organiseert jaarlijkse overzetactie amfibieën op diverse locaties. 

Voor informatie bellen of mailen: Fon Wachelder, tel 045 – 2055413, 

fonwachelder@gmail.com 

 

Adres Bosrand: Puddelerweg 59 & 59A, Landgraaf. 

Hebt u er al eens aan gedacht om actief lid te worden? 

 

Bij bovenstaande werkgroepen is iedereen welkom.  

mailto:ivnmarietkolgen@hetnet.nl


Uitnodiging  ledenvergadering 
Donderdag 23 april 2019  in De Bosrand om 19.00 uur. 

 

AGENDA: 

01. Opening, vaststelling agenda en mededelingen. 

02. Verslag jaarvergadering 25 april 2019 (in INFO ZOMER 2019). 

03. Jaarverslagen 2019 ( in deze INFO) 

04. Jaarverslag penningmeester. 

05. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie. 

06. Goedkeuring Nieuwe Statuten 

07. Huldiging jubilarissen. 

08. Herverkiezing/verkiezing bestuursleden.  In de nieuwe statuten is 

voor bestuursleden een zittingsperiode van 5 jaar vastgelegd. Als we 

die nu toepassen, is dit jaar niemand 

aftredend. 

09. Jaarprogramma 2020.  Suggesties zijn 

welkom 

10. Rondvraag en sluiting. 

Na afloop informeel samenzijn.  

 

1. 

Jaarverslagen 2019 

• Bestuur en leden 
In het begin van het jaar bestond het bestuur uit: 

VOORZITTER:   Crit Geraets 

SECRETARIS:     Mariet Kölgen    

PENNINGMEESTER:   Frans van den Camp   

BESTUURSLEDEN:   Jo Robberts    

    Pierre Tillmanns  

    Frits Kusters   

 

Het bestuur kwam in vergadering bijeen iedere eerste vrijdag van de maand. 

In de ledenvergadering van 25 april 2019 werd secretaris Mariet Kölgen 

herkozen en als bestuurslid Frits Kusters. 

Johan Trijbels was 40 jaar lid en Harrie Hermans 25 jaar. Beiden werden 

tijdens de jaarvergadering gehuldigd. 

Als nieuwe leden konden we in 2019 verwelkomen Sil Janssen, Jos Aerts, 

Wiel en Elly Heinz, Renate Schmitz, John van Steenis en Richard Kuczera. 

We gedenken 2 overleden leden: in het begin van 2020 overleden Mia 

Hanssen- Erkens en Mieke Rietveld-Jetten. Zie ook elders in deze INFO. 

Onlangs werd in een mooie viering afscheid genomen van Ria Bloemen, 

echtgenote van ons actieve lid Wim Landwehr Johan. 

Alle nabestaanden wensen we heel veel sterkte. 

 

• Algemeen 
Ons terrein 

Op het terrein is in 2019 het een en ander gebeurd. De flora deed het 

goed, al moest hier en daar ingegrepen worden. Het is nodig dat er 

gemaaid wordt zodat de grond dezelfde structuur blijft behouden.  

Dat zal op korte termijn hopelijk gebeuren. 

 

2. 



De paddenpoel zorgde voor problemen doordat hij een lek vertoonde.. 

in maart al. Het waterpeil zakte steeds en tijdens de warme zomer 

moest water aangevuld worden. 

Ook werden toen vinpootsalamanders gespot, een soort die beschermd 

moest worden. Tot het najaar moesten we de poel sowieso met rust 

laten. 

Even leek het erop dat een grote firma allerlei dingen voor een nieuwe 

vijver zou sponsoren maar dat werd toch een teleurstelling. 

We willen graag een nieuwe poel want waarschijnlijk heeft de lisdodde 

zoveel gaten gemaakt dat hij niet te repareren is. Een poel hoort bij het 

terrein, vinden we en ook hebben we gezien welke aantrekkingskracht 

zo’n watertje op flora en allerlei dieren heeft. 

Komt tijd, komt raad. We doen ons best om een oplossing te vinden. 

Dat de poel vaak met kraanwater aangevuld moest worden, bracht ons 

op het idee om het regenwater van het dak op te vangen. Heel praktisch 

in dit geval en ook nog goed voor het milieu. Twee watercontainers 

werden geplaatst en “de man die alles kan” verbond ze met het dak en 

met elkaar en met de poel….bijvullen was alleen nog nodig in tijden dat 

het niet regende. 

Om het nog mooier te maken kwam er een stapelmuur op het eind van 

het jaar. Met hulp van Wiel van het IKL en onze vrijwilligers werd dit 

gerealiseerd. 

Het schuurtje op het terrein kreeg een nieuwe groene kleur en het dak 

van de schuur werd gerepareerd. Activiteiten van de mannen van de 

Vogelwerkgroep, als de vogels even niet de aandacht vragen. 

Het buitenverfwerk van de gebouwen zou door de gemeente na de 

winterperiode ter hand worden genomen . 

 

Contacten 

Op verzoek van Snowworld hadden enkele bijeenkomsten met een 

delegatie van Snowworld plaats.  

 

3. 

Het doel hiervan was om ons te betrekken bij hun verwezenlijking van 

het plan om via een uitgezette wandeling nabij Snowworld het 

mijnverleden een prominente rol te geven en eveneens aandacht voor 

de natuur aldaar te vragen. Een en ander is al gebeurd, verdere 

uitwerking zal nog in de toekomst waarschijnlijk gebeuren. 

 

De samenwerking met IVN Ubach over Worms is in 2019 gecontinueerd. 

Er is een wederzijds vertrouwen ontstaan zodat we in respect naar 

elkaars activiteiten kunnen kijken zonder oordeel. In die situatie 

bekijken we wat we eventueel voor elkaar kunnen betekenen. Een 

gezamenlijk jaarprogramma 2020 was o.a. het resultaat. 

Een ander gevolg was een samenwerking bij het scholenproject, 

waarvan hierna het verslag volgt. 

 

Scholenproject 

Vanaf 2018 zijn 5 leden van ons betrokken bij het geven van 

natuurlessen aan 3 basisscholen in Ubach over Worms. 

Dit gebeurt onder leiding van IVN Ubach over Worms. 

IVN Ubach over Worms  heeft ons dit gevraagd omdat zij niet voldoende 

mensen hadden om deze lessen mee te verzorgen. 

De lessen worden gegeven aan alle groepen van de Basisschool. 

Enkele voorbeelden. 

- Kabouter pad. Dit is een wandeling waarbij kabouters zijn uitgezet 

in het bos en waarbij enkele kabouters voorzien zijn van opdrachten 

die de kinderen moeten uitvoeren of beantwoorden. 

- Sporen zoeken. Hierbij is er eerst een theoretische les over 

diersporen.( Voetafdrukken) 

De diersporen zijn op het terrein in betonnen paaltjes gegoten en de 

kinderen moeten deze benoemen. 

- Roofvogels en uilen.  Een theoretische les over deze vogelsoorten 

en  daarna het uit elkaar halen van een uilenbal. 
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Het is de bedoeling dat  meer scholen uit Landgraaf  hieraan mee gaan 

doen.  

De dames die deze lessen mee verzorgen zijn: 

Henny Essser, Fieny Hofhuis, Mia Geraets en Ellie Heinz. 

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij Henny Esser of bij de 

secretaris van ons IVN. 

Regelmatig werden de bijeenkomsten bezocht van de Meedenkgroep 

Zonnepanelenveld Abdissenbosch. Deze overleggroep is in het leven 

geroepen door de gemeente met het doel om diverse groepen in de 

gemeente mee te laten praten over de aanleg van het park. Op 1 juli 

was een excursie naar het nog steeds mooie gebied. Er werd met veel 

wensen rekening gehouden, maar de belangstelling voor bijzondere 

flora was niet bijster groot. Het zij zo. 

Scouting 

Met de scoutinggroep Pius XII werd een activiteit georganiseerd waarbij 

over vogels verteld werd en nestkastjes werden versierd en 

opgehangen. Deze activiteit werd in de INFO beschreven. 

 

IVN Parkstad 

Zoals ieder jaar was er regelmatig overleg met Parkstad-afdelingen.  

Op zondag 12 oktober werd bij ons een IVN Parkstad-dag georganiseerd 

waarvoor leden van alle afdelingen werden uitgenodigd. Voor de eerste 

keer dat dit georganiseerd werd, was de opkomst goed. Er werd met 

elkaar kennisgemaakt en er werden ideeën uitgewisseld. 

 

Op de Bies 

De contacten met Op de Bies bestaan al langer. Jaren geleden maakten 

onze mannen op het terrein van Op de Bies een vijver en plaatsten er 

een bijenhotel. In het afgelopen jaar kwam het verzoek om er 

nestkastjes te komen ophangen, dit als middel in de strijd tegen de 

eikenprocessierups. 

5. 

Er kwamen dus nestkastjes en later gaan er nog meer bijkomen.  

We werden ook uitgenodigd voor een interview op KoraalMedia over de 

kwestie. Een interview dat door omstandigheden beperkt bleef tot een 

nadere kennismaking met De Oude Landgraaf. 

 

Vogelwacht Limburg 

Van de Vogelwacht Limburg ontvingen we veel opgezette vogels die in ons 

home geplaatst zijn. De Vogelwacht heeft  geen huisvesting meer en komt 

daarom  een keer in de maand bij ons vergaderen. Alles is gebeurd in 

overleg met de gemeente. 

 

Uitje actieve leden 

Met de actieve leden hebben we in 2019 een daguitje gemaakt. We gingen 

naar Weert waar o.a. een lezing was, waar we lunchten, een leuk museum 

over vroeger bezochten en daarna in Landgraaf gezellig en smakelijk gingen 

eten. Deze dag is ook uitgebreider beschreven in de INFO.  
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IVN-polo’s voor actieve leden. 

In de loop van het jaar hebben we voor alle actieve leden de nieuwe groene 

IVN-polo’s aangeschaft zodat we als leden van het IVN bij allerlei activiteiten 

goed herkenbaar zijn. 

 

Ook onze  nieuwe webmaster, John van Steenis, is voorzien van het nieuwe 

shirt. 

 

• Jaarverslag 2019 IVN Wormdalkids 
20 januari Diersporen-expeditie 

Met een enthousiaste groep jonge onderzoekers gingen we op pad om te 

zoeken naar diersporen. Het duurde dan ook niet lang of de eerste sporen 

werden ontdekt. Pootafdrukken, nootjes gegeten door muisjes, 

dennenappels waar een eekhoorntje van gegeten heeft, een sleutelhanger 

en nog veel meer.  

7. 

Tussendoor wat spelletjes om warm te blijven want het was erg koud. Tot 

slot hebben ze in het home van IVN De Oude Landgraaf zelf “poep” mogen 

maken en was er ook nog iets te drinken en wat lekkers erbij. 

7 april Bijenactiviteit 

Wat doen bijen 

en hoe leven ze? 

Dat werd 

onderzocht bij 

een echte imker. 

Vanuit het home 

van IVN Ubach 

over Worms 

startten we onze 

wandeling  naar 

de imker. 

 Onderweg zagen 

we nog een 

bijenhotel en 

werd uitgelegd hoe de metselbijen hier hun eitjes in leggen.  Aangekomen 

bij de imker kregen we uitleg over onze honingbijen. In echte imkerkleding 

mochten de jonge onderzoekers een kijkje nemen in de bijenstal. En ja bijen 

kunnen steken dat mochten enkele begeleiders aan den lijve ondervinden. 

Na de uitleg was er een heuse picknick en sloten we na een korte wandeling 

af bij het home. 

16 juni slootjes- en modderdag.  

Deze jaarlijks terugkerende activiteit werd nu voor het eerst gecombineerd 

met modderdag. Naast het vangen van waterdiertjes en spelletjes met 

water kon er ook naar hartenlust gespeeld worden met modder. Dit viel 

zeer in de smaak bij de grote groep kinderen die aanwezig waren. Reden 

genoeg om dit komend jaar weer op deze manier op te zetten.  

8. 



24 augustus Vleermuisexpeditie 

Na twee keer in het Rimburgerbos startten we deze keer vanuit het home 

van IVN Kerkrade. Na een halfuurtje kennis testen vertrokken we richting 

kasteel Erenstein. Met behulp van batdetectors hadden de jonge 

onderzoekers al snel de eerste vleermuizen ontdekt. 

Tijdens de wandeling vlogen de vleermuizen letterlijk om onze oren tot 

groot enthousiasme van de hele groep. Uiteraard was er na afloop weer iets 

te drinken en wat lekkers in het home. Daar werd ook nog fanatiek gekleurd 

en geknutseld. 

6 oktober kabouterpad herfst 

Helaas waren de weerberichten van de kabouterweerman zo slecht dat de 

kabouters besloten hadden om het kabouterpad af te lassen. Dat bleek een 

goede keuze want op de dag van het kabouterpad kwam het water met de 

bakken naar beneden. 

Groetjes Team IVN Wormdalkids, Sylvia, Bianca, José en Jean 

Houtverkoop 

Nog altijd verkochten wij hout van de gemeente en van SBL Stichting 

Bosbeheer Landgraaf. Kachel- en openhaardhout. Er is veel belangstelling 

voor. Op vrijdagochtend tussen 9 en 12 uur kan het gekocht en opgehaald 

worden. 

• Jaarverslag Vogelwerkgroep 2019 
De resultaten in  het broedseizoen 2019 van de vogelwerkgroep. 

Het was een superjaar voor onze vogelwerkgroep. 

De tuinvogeltelling wees dat ook uit. 

De koolmees en pimpelmees bij de top 5 in Nederland, Limburg en 

ook Landgraaf. 

Toch hebben onze gevederde vrienden het niet makkelijk gehad. 
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Drie hittegolven op een rij met 124 warme dagen, 49 zomerse 

dagen, 15 tropische dagen en de hoogste temperatuur van 41.1  

Ze hebben het allemaal doorstaan en hebben zich aangepast aan de 

opwarming van de aarde. 

Op 16 locaties hangen mezenkasten van ons, met een totaal van 

241 kasten. Van de 241 kasten waren er 215 bezet en slechts 26 

waren leeg. 

51 kastjes werden verplaatst i.v.m. de bomenkap in het Kapellerbos. 

Dit laatste was een flinke klus, extra werk in het seizoen: van bomen 

afhalen, eventueel repareren en weer stuk voor stuk in andere 

bomen ophangen. 

Er zijn ook enkele uilenkasten die zijn opgehangen door de 

vogelwerkgroep: in Strijthagen, Eikenbos, Kapellerweg en op ons 

terrein. In 2019 is er eentje opgehangen bij de 

Volkstuinenvereniging aan de Kleikoelenweg maar die boom is 

omgevallen. De kast op ons terrein was bezet door een hoornaar! 

 

We zijn in het bezit van een leuke, deskundige en fanatieke 

vogelwerkgroep die ieder jaar met de ladder de bossen intrekt om 

de kastjes te vervangen en schoon te maken. Tussendoor bouwen 

ze nieuwe kastjes voor vervanging en verkoop.  

Wilt U ook een kastje in uw tuin met broedende ouders en 

piepkleine vinkjes, dan bent u bij onze vogelwerkgroep aan het 

juiste adres. 

Overigens, mussenkasten, uilenkasten o.a. en bijenkasten  worden 

ook door onze kastenbouwers gemaakt. 

We zijn maar wat trots op onze mannen. 
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• Jaarverslag 
Paddenwerkgroep 

2019 begon met slechte en wisselende weersomstandigheden, want 

het was te droog en erg onstuimig met veel wind. 

Padden beginnen te trekken bij 6 graden Celsius en salamanders bij 

nog lagere temperaturen. Het liefst hebben ze ook nat weer. Het is 

dus afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur wanneer 

ze beginnen te trekken.  

De eerste padden werden door ons gesignaleerd op 19 februari en 

de eerste piek was op 28 februari. Het seizoen heeft geduurd tot 2 

april. 

In Nederland zijn ongeveer 200.000 padden overgezet. 

Bij ons werden op 3 locaties 6537 padden overgezet waarvan 3439  

padden bij de Mensheggerweg/Rouenhofweg, 2771 padden bij het 

Palenbergerkerkpad en 322 bij de Overste Hof. Bij deze aantallen 

zijn de andere amfibieën zoals kikkers en salamanders meegeteld. 

Met de padden bij de Rouenhofweg hadden we plaats 5 en bij het 

Palenbergerkerkpad plaats 6 van de raap locaties in Nederland. 

Er zijn ook 5 zeldzame rugstreeppadden en een paar groene kikkers 

gevonden. 

Door de vrijwilligers van IVN De Oude Landgraaf is 1900 meter 

faunaband geplaatst en na afloop is dit ook weer opgeruimd. De 

vrijwilligers zijn voor deze paddentrek  zo’n 900 uur in de weer 

geweest. 

De in de Rouenhofweg geplaatste Faunapassages (tunnels) doen 

hun werk uitstekend want hier worden veel minder padden geraapt. 

Ze gaan dus door de 3 tunnels. 

Dit jaar (2019) is er voor het eerst bij het Palenbergerkerkpad 

gelopen en aan het aantal te zien was dit ook nodig. 

11. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

De heer Fon Wachelder 

coördinator paddentrek 

 

• Jaarverslag 
Wandelwerkgroep 
 
De Wandelwerkgroep bestond in het begin van het jaar uit de leden: 

Jos Littmann, Fon Wachelder, Marianne Slangen en Mariet Kölgen. 

In de loop van het jaar sloten zich Jos Aerts, Henny Esser en John 

van Steenis bij de groep aan. Een luxe situatie waarop veel 

afdelingen jaloers op zijn. We hopen dat die samenstelling zo blijft. 

Gezamenlijk wordt het jaarprogramma gemaakt en zo mogelijk met 

allen voorgewandeld. Vóór elke wandeling  komt een  een publicatie 

in De Limburger (als de redactie meewerkt) in De Natuurgids, op 

facebook van De Oude Landgraaf en IVN Parkstad en in de INFO 

(verenigingsblad) van De Oude Landgraaf. Meestal gaat er ook nog 

een mail naar alle leden van wie we een mailadres hebben. 

In iedere maand organiseerde de werkgroep een wandeling.  

Zo was er o.a. op een tropisch warme dag, 25 augustus, een mooie 

wandeling vanuit Wahlwiller. De kalkflora was te bewonderen en we 

konden genieten van de panorama’s over het landschap. 
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Kalkflora: bosrank 

De wandeling met carnaval: 

Vanuit de kern Schinnen vertrokken we voor een tocht rondom 

Schinnen. De aanleg van de Buitenring speelde ons parten in het 

goed kunnen bereiken van het centrum van Schinnen. 

We liepen een stuk langs de Geleenbeek en kwamen langs het 

Fabritiushuis  in Schinnen, een prachtig renaissance huis. Ook 

Wolfhaag deden we aan waar de Bokkenrijders hun eerste groep 

vormden en fameus waren. 

Wandeling Kunderberg juni 2019 

Tijdens deze wandeling hebben we genoten van de bijzondere 

bloemen op deze kalkgrond. Het mooie weer en de groep die 

interesse had in dit thema heeft genoten van deze wandeling. 

Onderweg kwamen we nog een oude kalkoven tegen die tot na de 

Tweede Wereldoorlog in gebruik was. 

In juli was er een wandeling rondom de Watertoren van Rimburg. 

We hebben door het Rimburgerbos gewandeld en langs de weiden 

van Rimburg en de Worm. Al met al een fijne wandeling met veel 

belangstelling. 

13. 

Verder was er mooie wandeling in Schin op Geul,  bij de loop van 

onze Geul, een wandeling in Voerendaal, in het Anstelerbeekdal, 

Elkenrade, Ubachsberg, Eys en Simpelveld. Steeds met een groep 

enthousiaste wandelaars en bij redelijk tot schitterend weer. 

Onze belangrijkste motivatie voor de wandelingen is: mensen laten 

zien dat de natuur de moeite waard is. Van daaruit hopen wij dat 

mensen een goede instelling ten opzichte van de natuur 

ontwikkelen en er op een ontspannen manier van kunnen genieten. 

Aanspreekpersoon Jos Littmann, tel. 045 5322273, 

littmann1941@gmail.com 

 

Wandelprogramma 2020 
5 januari  

Nieuwjaarswandeling, Start 11.00 uur bij de Bosrand, door Jos. 

23 februari  

Wandeling vanuit de Bosrand, Start 10.00 uur door Marianne. 

8 maart  

Themawandeling BOMEN, Start 10.00 uur Bosrand, door Jos. 

5 april 

Ochtendwandeling in en om Palemig, start om 10.00 uur bij de 

kerk van Kakert,  door Mariet. 

17 mei 

Wandeling in Gerendal, Start om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats 

bij kasteel Schaloen, Valkenburg, door Fon. 

19 juni  

Avondwandeling Pannesheide, Start 19.00 uur bij Continium 

Kerkrade, door Jos. 

19 juli  

Wandeling Eygelshoven Bergbos, Start om 10.00 uur vanaf 

Marialaan Eygelshoven, door Marianne 

2 augustus  

14. 
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Wandeling vanuit Bosrand, Start 0m 10.00 uur bij Bosrand, door 

Mariet 

20 september  

Wandeling Tevenerheide, Start om 10.00 uur bij manege Heihof, 

Abdissenbosch, door Fon. 

4 oktober  

Wandeling Houthem Sint Gerlach, Start om 10.00 uur vanaf de 

parkeerplaats bij het complex Houthem/Sint Gerlach, door Henny. 

8 november  

Wandeling Eygelshoven kerkhof, Grote boslocatie, Start om 10.00 

uur bij de begraafplaats Boomgaardskuilweg, Eygelshoven, door 

Marianne. 

13 december  

Wandeling Volmolen Epen, Start om 10.00 uur op de parkeerplaats 

bij de Volmolen in Epen, door Fon/ 

Voor carpoolen wordt altijd een half uur tot 3 kwartier van te voren gestart 

op de parkeerplaats bij de Rabobank in Op de Kamp Landgraaf. 

 
Dennis op bezoek.. 
Door Frits Kusters 

Wat vliegt een jaar toch snel voorbij. Het is alweer bijna maart. 

Ik zit achter de pc en maak een jaarverslag van onze Vogelwerkgroep voor 

de jaarvergadering op 23 april. Tijdens dit geknutsel is het heerlijk 

herfstweer buiten. 

15 graden Celsius en 

windkracht 8 van onze 

vriend Dennis. 

Hij blaast met orkaankracht 

door mijn tuin en blaast al 

mijn lege bloempotten over 

het gazon. Mijn nestkastje ligt ook al op apegapen.  

15. 

Een nieuw kopen bij onze Vogelwerkgroep. 

We kijken terug op een tropisch warme zomer. Niemand  had op vakantie 

naar het buitenland hoeven gaan, want in Nederland haalden we  

op een dag , eind juli, zelfs de 43 graden. 

Dat was in het plaatsje Enter, (in de buurt van  de Sallandse heuvelrug. ) 

Ik ben benieuwd hoe de winter gaat verlopen….wordt het weer herfstachtig 

of krijgen we nog een echte winter met een dik pak sneeuw en de sneeuw- 

schuiver in de straat? Kunnen de schaatsen eindelijk uit de kast en kan ik op 

de vijver in Strijthagen een dubbele rietberger maken, achterwaarts, 

gehurkt met halve schroef ?  Met het gevolg een week krampen. 

Het weer is onvoorstelbaar net als de mensen. 

We zijn er nog niet deze winter. Als het klopt wat onze opa en oma vroeger 

zeiden : Maart roer zijn staart en Aprilletje zoet heeft soms een witte hoed. 

En nu moet ik stoppen. De GFT bak staat het onderste boven met de deksel 

onder.  

Dat heeft die Dennis weer geflikt denk ik. 

 

Dierenleed 

Door Frits Kusters 

Je hebt waarschijnlijk net als ik vreselijk gegruweld toen ze onlangs op het 

journaal lieten zien hoe ze in de Nederlandse slachthuizen met onze 

varkentjes omgaan. 

De dieren werden niet de hokken ingedreven, maar erin geranseld. 

En dan met een onschuldige tronie van …… nou, zo wat  ?   

We moesten blij zijn dat zij dat voor ons deden zodat wij een lekker 

biefstukje op ons bord kregen. 

Als het op deze manier moet, kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die 

helemaal geen vlees meer eten. 

Er werden Kamervragen over gesteld en een voorstel was om permanente 

camerabewaking in slachthuizen in te voeren. 
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Het verzet was groot. De slagers wilden niet continu op de vingers gekeken 

worden. 

Concreet, er gebeurt niks. Arme beesten. Slachtoffers van de commercie. 

Een ander voorbeeld van dierenleed.  

De enorme bosbranden in Australië.  Honderdduizenden dieren werden 

levend  verbrand , waaronder de dingo, koala, wombat en de kangoeroe. 

Nederland kwam massaal in actie. Overal werden activiteiten georganiseerd 

voor de arme koala’s.  

Schoolkinderen organiseerden een tombola, een rommelmarkt en hielden 

een collecte. 

Elf miljoen euro waren in totaal gesponsord door de mensen uit Nederland. 

Vol trots vertelde de directeur van het Rode Kruis Nederland dat op tv en hij 

vond het een super resultaat. 

Hij bedankte iedereen die meegewerkt had en zei in een adem dat we 

vooral door moesten gaan met sponsoren, zodat de koalabeertjes  verzorgd 

konden worden. 

Op een vraag van een journalist of daar die elf miljoen niet voor bestemd 

waren, ontkende hij dat ten stelligst. 

Die elf miljoen waren gereserveerd  als administratiekosten en niet voor de 

verbrande koala’s. Zijn personeel werkte niet voor nop zei hij. 

 

17. 

Daar zit je dan als goed geaarde nuchtere Hollander en denkt willekeurig dat 

er ook nog non profit organisaties zijn zoals het IVN Nederland  die zich het 

lot van alle dieren aantrekken of het nou varkens zijn, salamanders, padden, 

vlinders of koolmeesjes. 

En zo hoort dat ook . 

 

I.M. 

In het begin van dit jaar vernamen we dat 2 vrouwelijke leden die beiden op 

hoge leeftijd waren, overleden waren. Bij dat overlijden willen we even 

stilstaan, want ze waren in het verleden zeer betrokken bij onze IVN-

afdeling. 

Het gaat om Mia Hanssen-Erkens en Mieke Rietveld-Jetten. 

 
Mia Hanssen was in de 

jaren ’90 jarenlang 

bestuurslid van onze 

afdeling en maakte van 

dichtbij alle wel en wee 

mee uit die tijd. Daarbij 

was ze steeds bereid om 

overal te helpen. 

Ze was iemand die veel 

van anderen kon 

verdragen en iedereen in 

zijn waarde probeerde te 

laten. Ik herinner me de 

gastvrije ontvangsten in 

haar flatje in de Kieskoel,  

als daar een bestuursvergadering werd gehouden. Een comfortabel eigen 

home hadden we toen nog niet. 

18. 



Mieke Rietveld-Jetten was een trouw lid die veel interesse toonde en 

meestal ook tegenwoordig was op ledenvergadering. Zij uitte de wens om 

fruitbomen te planten op ons terrein, op haar kosten. Dat gebeurde 

inderdaad in aanwezigheid van haar en de actieve leden. 

Bij ons 50-jarig jubileum in 2018 was ze aanwezig met een bloemetje uit 

eigen tuin, iets wat haar 

betrokkenheid helemaal  

illustreerde. 

Dat ze beiden in vrede mogen 

rusten. Wij wensen de 

nabestaanden veel sterkte en 

leven mee. 

Mariet Kölgen 

 
 
 
Website 
Op onze website ( www.ivn.nl/afdelingen/de-oude-landgraaf ) kunt u alles 

vinden over onze afdeling: wandelingen, werkgroepen, activiteiten, 

berichten, foto’s en alle nieuws dat 

voorhanden is. 

Kijk eens wat vaker op onze website, 

want het laatste nieuws over De Oude 

Landgraaf kunt u hier steeds vinden. 
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Lid worden van IVN De Oude Landgraaf? 

Vul hier s.v.p uw gegevens in en stuur het formulier  naar het secretariaat. 

Naam:     Voorletters:  M/V 

Adres:     Postcode: 

Woonplaats:    Telefoon: 

E-mail:     Roepnaam: 

Geb.dat.: 

 

Meldt zich ingaande   aan als:    (maak s.v.p. een keuze) 

O Begunstiger (vrije gave van minimaal €10,- per jaar). U ontvangt 4 x per 

jaar de INFO. 

O Lid/donateur: de contributie bedraagt € 25,- per jaar. Hierin is een 

abonnement op De Natuurgids ingesloten (8x per jaar) en 4x per jaar  het 

verenigingsblad de INFO. 

O Actief lid, als lid van één van onderstaande werkgroepen. Contributie ook 

€ 25,- per jaar. U wordt dan landelijk lid en ontvangt extra 4 x per jaar het 

blad Mens en Natuur (naast INFO en De Natuurgids).  Werkgroepen: 

 O Wandelwerkgroep 

 O Vogelwerkgroep 

 O Paddenwerkgroep 

Voor € 3,- per jaar kan een gezinslid ook lid/donateur worden. Dan s.v.p. de 

gegevens van deze persoon toevoegen. 

 

Datum:    Handtekening 
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http://www.ivn.nl/afdelingen/de-oude-landgraaf

