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en een gelukkig 2023 

 
Voorwoord 
Een vreemd jaar loopt ten einde.  

De wereld is veranderd in 2022.  

Wie had een jaar geleden gedacht dat we ons nu een 

slag in de rondte zouden werken om energie te sparen… 

En heel bizar is dat daar een oorlog voor nodig was. 

Maar we bezuinigen echt, zijn er dagelijks mee bezig, 

zeker nu de winter zijn intrede doet.  

Wij bij De Oude Landgraaf zijn extra actief geworden na 

de relatieve rust van de coronatijd.  
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In het samenwerkingsverband van Parkstad leveren we 

een bijdrage in de Natuurontdekkingsreis en in het 

nieuwe project Boeiende Bomen. Het kostte geen 

moeite om genoeg deelnemers bij elkaar te krijgen. De 

natuur staat in de belangstelling, moet gekoesterd 

worden, want het omringende groen lijdt hevig aan 

opwarming en stikstof. Onze schuld. Wij wilden te veel in 

de afgelopen decennia, de magere jaren hebben we 

steeds voor ons uitgeschoven. Nu moeten we eraan 

geloven en voor ons is dat niet erg, want we kunnen met 

minder toe. Met minder spullen, minder reizen, minder 

luxe en wat minder energie. Het mooie is dat we op 

goede ideeën komen, we staan op uit onze luie zetels en 

gaan de aarde verwennen waarvan we te veel wilden. 

Ik hoop echt dat we het doen en ik wens jullie allemaal 

veel voldoening daarbij. 
Mariet Kölgen 
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Wandelingen 
 

De volgende wandeling willen we dit jaar nog organiseren…. 

 

 Zondag 18 december, wandeling Brunssummerheide, start 

10.00 uur bezoekerscentrum, Schaapskooiweg 99 Heerlen. 

9.45 uur verzamelen voor carpoolen op parkeerplaats achter 

gemeentehuis Landgraaf. 

Begeleiders Mariet / John  Info: 06 5320 48 77 

 

Wandeljaarprogramma 2023 
Januari: 8-1 

Nieuwjaarswandeling vanaf het 

IVN gebouw.  

Begeleiders: Mariet en John. 

Start om 10.30 uur 

Na afloop drank en hapje in IVN 

gebouw 

Februari: 19-2  Carnavalszondag!  

Wandeling rondom Wittem, vanaf parkeerplaats 

Klooster Wittem 

Begeleiders: Hennie en Marianne 

Start 10.00 uur 
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Maart: 19-3 

Wandeling Schinveld, vanaf P bij Plus aan de markt 

Begeleiders: Fon en Jos 

Start om 10.00 uur 

April: 23-4 

Wandeling vanaf Jabeek brasserie de Maar. 

Begeleiders: Mariet en John 

Start om 10.00 uur 

Mei 21-5 

Wandeling rond Camerig, Rozenhof  

Begeleiders: Fon en Marianne 

Start om 10.00 uur 

Juni: 21-6  Avond wandeling! 

Wandeling Litscherveld de Koumen 

Begeleiders: Hennie en Jos 

Start om 19.00 uur 

Juli: 23-7 

Wandeling Jabeek vanaf brasserie de Maar. 

Begeleiders: Hennie en Marianne 

Start: 10.00 uur 

Augustus: 20-8 

Wandeling vanaf de Windraak, parkeren bij Windraak 31 

Begeleiders: Jos en Fon 

Start om 10.00 uur 

September: 17-9 Schansenwandeling vanaf Nonke 

Buschke, Schinveld. 

Begeleiders: Fon en Marianne 

Start om 10.00 uur 
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Oktober: 22-10  Wandeling langs de Worm vanaf 

Haanrade 

Begeleiders: John en Mariet 

Start om 10.00 uur bij de kerk van Haanrade. 

November: 19-11 Wandeling Oud Valkenburg vanaf 

Brasserie het Valkennest  

Begeleiders: Jos en Hennie 

Start om 10.00 uur 

December: 17-12 Wandeling van plateau naar plateau 

vanaf NS station, Kerkrade 

Begeleider: Fon. Start om 10.00 uur 

Telefoon van de gidsen: (voor inlichtingen over de 

wandelingen) 

Marianne: 06 5573 3866 

Jos: 06 1592 4659 

Fon: 06 4906 7997 

Henny: 06 1377 9438 

John: 06 5129 2402 

Mariet:  06 5320 4877 

 

Vóór elke wandeling kan een half uur vóór de 

start gecarpoold 

worden op de 

parkeerplaats achter 

het gemeentehuis van 

Landgraaf.  
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In Memoriam Wim Thomas 
 

Op 14 september kwam onverwacht een einde aan het 

leven van Wim. Een bijzonder persoon die hield van het 

leven en de natuur. Door de liefde voor de natuur werd 

Wim lid van IVN De Oude Landgraaf. Hier was hij een 

zeer gewaardeerd en belangrijk lid omdat Wim twee 

gouden handjes had. Wim is werkzaam geweest in de 

bouwwereld. Door zijn vakkennis en handigheid heeft hij 

veel voor de IVN-afdeling De Oude Landgraaf kunnen 

doen.  

Wanneer je de buitendeur van ons IVN-Home in de 

Beatrixstraat of in ons nieuwe home in de Voort 

openmaakte, dan was het niet alleen het gelach van de 

aanwezigen, maar ook de geur van de pijp. En wanneer 

je de pijp rook, dan wist je dat Wim aanwezig was.  
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Wim was een heel aimabel persoon. Niet op de 

voorgrond staan, maar hij was wel nadrukkelijk 

aanwezig. Nadrukkelijk, omdat hij altijd aanwezig was 

om iets te maken en om behulpzaam te zijn om iets te 

scheppen. Met zijn trouwe viervoeter Pukky wandelde 

hij door het Kisselsbos en Kapellerbos waar hem niets 

ontging. Hij ruimde de troep op die werd achtergelaten, 

herstelde de brug in het bos en vond belangrijke 

papieren die gestolen waren en in een boomholte waren 

verstopt. 

Op Wim kon je altijd een beroep doen. Niets was hem te 

veel. Hoeveel uren heeft hij besteed samen met zijn IVN-

vrienden bij het plaatsen van schermen om de padden 

veilig over te zetten bij de Kissel en Mensheggerweg en 

b.v. bij het assisteren 

van de schooljeugd 

tijdens de 

Boomfeestdag. En 

wanneer er iets 

gemetseld moest 

worden bij de 

restauratie van het 

lijkenhuisje of bij een 

reparatie aan de 

schuur. Loop ook maar langs de muur rond het terras 

dan zie je het vakmanschap van Wim. En vaak was hij in 

de werkruimte om nestkastjes te maken of te repareren. 
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En waar heeft Wim zich niet voor ingezet. Ook al was het 

maar “even” op Wim kon je altijd een beroep doen. Niets 

was hem te veel. Maar het was altijd met plezier. 

De laatste jaren moest Wim zijn aandacht verdelen 

tussen thuis en het IVN.  

Ria, zijn echtgenote werd ernstig ziek en zijn dochter 

Jacqueline had ook aandacht nodig. In de goede tijd 

kwamen Ria en Jacqueline mee met Wim naar de 

activiteiten van het IVN. Dat was altijd bijzonder fijn. 

Helaas is Ria enkele dagen na Wim ook overleden. 

Wij zullen, als IVN De Oude Landgraaf, Wim als mens en 

als vakman missen. Wanneer we over het gebied rond 

ons IVN Home lopen, zullen vele punten op het terrein 

ons blijvend herinneren aan Wim.                         

 Jos Littmann   
 

Natuur 2 
In mijn vorige stukje heb ik proberen uit te leggen dat de 

natuur niet zo vredig is als die lijkt. Dat dieren altijd 

moeten uitkijken dat ze niet door een ander dier worden 

opgegeten. Alleen hele grote dieren zoals Olifanten en 

Tijgers bijvoorbeeld hoeven zo niet bang te zijn voor 

andere dieren. Dat wil zeggen, als ze eenmaal volwassen 

zijn. Maar voor het zover is zijn ze jong en kwetsbaar en 

moeten door hun ouders worden beschermd. Mannetjes 
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leeuwen doden zelfs de welpen van het wijfje waar ze 

zelf een oogje op hebben als haar mannetje is gedood. 

  De grootste dieren zijn overigens zoals 

gezegd niet bestand tegen het roofdier mens. Met een 

geweer doodt die op afstand met gemak zelfs de 

grootste en gevaarlijkste dieren. En wat de mens 

aanricht in de bio industrie tart zelfs elke beschrijving, 

maar….. 

  Zo sterk en superieur als we ons ook 

gedragen, ook voor ons loert er gevaar. En dat zijn geen 

grote roofdieren maar juist hele kleine organismen die 

we met het blote oog niet eens kunnen waarnemen. 

Sommige eencelligen, bacteriën en nog kleiner, sommige 

virussen, kunnen dodelijk voor ons zijn.  

  Misschien wel de meest beruchte was de 

pest bacterie die van 1347 tot 1352 in Europa woedde 

(De Zwarte Dood) en daar heel veel slachtoffers maakte 

tot tientallen procenten van de bevolking. Wereldwijd 

verloren daardoor tussen de 75 en 200 miljoen mensen 

hun leven. Maar ook het pokken virus en andere ziekte 

verwekkers richtten ware slachtingen aan onder de 

mensen.  

  We hebben geleerd ons daar tegen te 

wapenen doordat we ontdekten hoe ons immuun 

systeem werkte en hoe we daar gebruik van konden 

maken om de ziekte te overwinnen. Door de vaccins die 

we ontwikkelden kon ons lichaam de ziekteverwekker 
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verslaan en de Pest hebben 

we in principe zelfs vrijwel 

helemaal uit kunnen 

bannen.  

  Maar helaas 

ontstaan steeds vaker 

nieuwe ziektekiemen en 

worden we steeds opnieuw weer geconfronteerd met 

gevaarlijke ziekten. Het meest recente voorbeeld is 

natuurlijk het Corona virus dat wereld wijd ook al 

tientallen miljoenen slachtoffers heeft gemaakt en nog 

steeds maakt. De vaccins die we inmiddels hebben 

ontwikkeld zijn eigenlijk nog maar in het begin stadium. 

Ze beschermen meestal wel tegen de ernstige ziekte 

verschijnselen maar kunnen niet altijd nieuwe 

besmettingen voorkomen.   

  In de bio industrie zitten zoveel dieren op 

een dieronwaardige wijze op elkaar gestapeld dat 

ziektekiemen daar in razend tempo om zich heen kunnen 

grijpen wat dan weer allerlei massale slachtingen nodig 

maakt. Ook doden op industrieel niveau, Ruimen heet 

dat.  Denk bijvoorbeeld aan varkenspest en vogelgriep.  

   Bovendien kunnen  allerlei ziekten van 

dieren op mensen over springen. Berucht is de Q-koorts 

die van geiten op mensen oversprong en met name in 

Limburg best veel slachtoffers maakte, het MERS-virus 

dat van kamelen op ons oversloeg, en natuurlijk het 
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Corona virus zelf dat waarschijnlijk zijn oorsprong bij 

vleermuizen had.  

  Kort en goed, hoe superieur we ons ook 

voelen en gedragen in de natuur, er loeren allerlei 

gevaren op ons in diezelfde natuur en we zullen 

voortdurend op onze hoede moeten zijn anders kunnen 

er nog hele nare dingen gebeuren… 

  En dan heb ik het in dit korte bestek  

vooral over dieren gehad, maar planten spelen in de 

natuur eigenlijk een nog veel belangrijkere rol dan de 

dieren, en moeten er voor zorgen dat er een gezond 

evenwicht blijft op aarde. Zonder planten is dierlijk leven 

helemaal niet mogelijk, maar…. ook planten hebben het 

meeste te lijden van het roofdier mens, maar daar zal ik 

het in een volgend stukje over hebben.  

Ben Bringmann.    

 

Varkens in de bio-industrie. varkensinnood.nl 



12 
 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Boomfeestdag  

7 december 2022 
Van alle kanten kwamen ze om 9 uur in de ochtend naar 

de Waubacherheideweg op deze druilerige grijze 

woensdag 7 december. De mensen kwamen om 

voorbereidingen te treffen voor het echte planten van 

de bomen en struiken, wat straks door 45 kinderen van 

basisschool  de Wegwijzer zou gebeuren. De assistenten 

waren van de gemeente, van de Stichting Bosbeheer 

Landgraaf en van beide 

IVN-afdelingen. 
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Er kwamen nieuwe schoppen en werkhandschoenen 

voor de kinderen tevoorschijn, er werden spandoeken en 

borden opgehangen en het belangrijkste: heel veel 

bomen en struiken die op deze locatie geplant zouden 

worden. Hier en daar werden al wat grote gaten 

gegraven, voor de heel grote bomen. 

De kinderen werden toegesproken door Robert 

Dörenberg van de gemeente en toen was er actie.  

Iedereen ging planten of helpen met planten. 

De foto’s spreken voor zich.  

Rond elf uur werd gestopt, bedankjes en lekkere dingen 

wachtten nog en bij iedereen heerste een voldaan 

gevoel.  
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Boomfeestdag 2022 

werd voor het eerst in de 

winter gehouden….de in 

het voorjaar geplante 

bomen hadden vaak last 

van droogte en nu was 

dat zeker niet het geval.  

Bedankt allemaal!! 
 

 

 

Zoals jullie 

zien, werd er 

ook 

gepauzeerd.  
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Lid worden van IVN De Oude Landgraaf 

 

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 € 20,- per jaar.  

O Landelijk lid, € 12,50 extra. 

O Abonnee op De Natuurgids, € 12,- extra ( de vereniging betaalt 

een gedeelte) 

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

Contributie ook € 20,- per jaar.  De vereniging maakt je landelijk lid. 

Werkgroepen: 

 O Wandelwerkgroep 

 O Vogelwerkgroep 

 O Paddenwerkgroep 

 O Terreinwerkgroep 

 O Jeugdwerkgroep 

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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WERKGROEPEN: IEDEREEN IS WELKOM BIJ EEN WERKGROEP 

 

Wandelwerkgroep 
Organiseert: Ochtend-, middag-, of avondwandelingen, ca 2 ½  

uur. Coördinator Marianne Slangen 

 

Vogelwerkgroep  
(bijeenkomst iedere vrijdagochtend) 

Vogelobservatie in het veld, vogelbescherming, vervaardiging, 

ophangen en controle van nestkastjes. 

Coördinator Ludo Kockelkorn, tel.  06 12997818 

 

Paddenwerkgroep 
Organiseert jaarlijkse overzetactie amfibieën op diverse 

locaties. Coödinators Fon Wachelder  tel. 06 49067997 en 

Annie Boekestijn, tel 0630622448 

 

Werkgroep Terrein 
Heeft het beheer over ons terrein. 

Coördinator Jos Aerts 06 15924659 

 

Werkgroep Jeugd 
Houdt zich bezig met diverse jeugdactiviteiten. 

Coördinator Wim de Kan,  tel. 06 22988137 

 

Redactie INFO 
Geeft 4 keer per jaar het verenigingsblad de INFO uit. 

Redactie Mariet Kölgen, tel. 06 53204877 


