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Voorwoord 
Geen dag is meer hetzelfde. Altijd nog moeten we alert zijn, 

we voeren nog steeds een gevecht met corona, al is er weer 

hoop en mogen we weer van alles. Op een dag twee berichten 

die ons duidelijk maken dat alles verandert. 

Grote walrussen zijn zeldzaam in Nederland, meestal 

verblijven ze bij Noorwegen. Vandaag is er een in Nederland 

gestrand. Klimaatverandering? 

Op La Palma is een vulkaan uitgebarsten waardoor duizenden 

mensen – ook toeristen – zich moesten verplaasten. (De 

thuisblijvers krijgen gelijk ). De laatste uitbarsting was in 1971. 

Oorzaak: 

klimaatverandering. 

Er valt niks meer te 

ontkennen.  

Wat kunnen wij 

doen? Wie dat nu 

nog niet weet, heeft 

onder een ……………ook een uitdrukking van tegenwoordig. 

We accepteren het niet meer dat mensen de feiten 

ontkennen en er volgt verdeeldheid overal.  

Hoe lossen we dat op? Ik weet het niet, wel weet ik dat 

iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft en daar  

hebben we de handen vol aan. DUURZAAMHEID lijkt een 

toverwoord en het hoort ook bij het IVN.  

Goed bezig allemaal.  
 

Mariet Kölgen 
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Verslag van de ledenvergadering  
van donderdag 12 augustus 2021 in De Bosrand 

om 19.00 uur. 
 

Deze vergadering vindt buiten plaats. 
Voor presentielijst zie einde verslag.Afmeldingen ontvangen 
van: Wilma Volckerick, Gertie Barendsen, Johan Trijbels, Jos 
Littmann. 
De aanwezige leden ontvangen allen op de vergadering een 
gewijzigde agenda, omdat er veranderingen hebben 
plaatsgevonden. 
 
AGENDA: 

01. Opening, vaststelling agenda en mededelingen. 
- Marianne Slangen deelt mee dat zij vandaag de 

vergadering zal leiden, omdat  de voorzitter 
plotseling is afgetreden. Zij heet iedereen 
welkom, speciaal de jubilaris en echtgenote. 

- In 2019 was er geen ledenvergadering vanwege 
corona. De verslagen zijn daarom van 2019 en 
2020 gepubliceerd. Vorig jaar zijn weinig 
activiteiten doorgegaan, wel zijn de nestkasten in 
de bossen gecontroleerd. Ook konden enkele 

wandelingen doorgaan. Door de vrijwilligers is 
binnen in de gebouwen veel opgeknapt. 

- Corona had als gevolg dat er meer gewandeld 
werd en dat er meer aandacht voor de natuur 
was. We hebben er enkele nieuwe leden aan 
overgehouden. 

02. Verslag jaarvergadering 25 april 2019 (in INFO 
ZOMER 2019). Er zijn geen opmerkingen of vragen. 
Het verslag wordt daarmee goedgekeurd. 
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03. Jaarverslagen 2019 en 2020. De waarnemende 
voorzitter loopt globaal door de verslagen heen. 
Genoemd mag worden de bouw van de stapelmuur 
op ons terrein en nog niet zo lang geleden het 
realiseren van de paddenpoel met behulp van het IKL. 
Wat de wandelingen betreft; er worden niet meer 
zo’n lange wandelingen gemaakt. Soms wordt  gestart 
en geëindigd in de Bosrand waar dan na afloop nog 
koffie gedronken wordt en er nagepraat kan worden. 
Bij langere wandelingen wordt ook steeds een café 
gezocht waar wat gedronken kan worden na afloop. 
Er zijn verder geen vragen over de verslagen. 
 

04. Jaarverslag door interim- penningmeester Jos Aerts. 
De tegenwoordige penningmeester, Jos Aerts, is pas 
in functie van februari dit jaar. Hij heeft het 
overgenomen van Frans van den Camp die vorig jaar 
wilde opstappen maar lopende zaken nog heeft 
afgehandeld. Jos leest de inkomsten en uitgaven van 
beide jaren voor, geeft bovendien informatie over 
spaarsaldi. Omdat we een anbi-status hebben, moet 
de financiële verantwoording openbaar gemaakt 
worden, wat bij ons betekent: op de website plaatsen. 
In 2019 zijn we naar een andere bank overgegaan, de 
Rabobank.  De bedoeling hiervan was om te 
profiteren van de Clubactie. Helaas is dit nog blijven 
liggen. 
 

05. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe 
kascommissie. 
Ton Berendsen en Jos Littmann zijn de leden van de 
kascontrolecommissie, gekozen in 2019. Zij hebben 
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onlangs de kascontrole gedaan en zullen u daarover 
laten horen. 
Ton Berendsen zegt, ook namens Jos Littmann die niet 
aanwezig kan zijn dat de boekhouding van Jos Aerts 
die pas sinds februari dit jaar penningmeester, prima 
in orde is, overzichtelijk en correct. Ze vinden wel dat 
de oude penningmeester erbij had moeten zijn want 
hij is het langste penningmeester geweest. De 
overdracht is daarom niet goed gegaan. Enkele 
rekeningen die niet te vinden waren, worden alsnog 
door Frans van den Camp bezorgd. 
Verkiezing nieuwe commissie; Ton Berendsen wordt 
gevraagd het nog een jaar te doen. Wie meldt zich als 
2e lid? In deze vergadering meldt zich geen tweede lid. 
Het bestuur besluit iemand buiten de vergadering te 
zoeken en te vragen. 
 

06. Goedkeuring Nieuwe Statuten 
Enkele jaren geleden werd door het landelijk IVN 
nieuwe statuten gemaakt voor alle afdelingen. De 
afdelingen konden daar gebruik van maken als ze 
wilden en konden zelfs kleine wijzigingen aanbrengen. 
Landelijk zouden ze worden vastgesteld door een 
notaris en daarmee waren de kosten voor de 
afdelingen zo goed als nihil. 
Wij hebben ons daar ook voor opgegeven en stelden 
ook enkele veranderingen door die werden 
goedgekeurd. ( o.a. de bestuurstermijn van leden) 
Vorig jaar werd het proces stilgelegd omdat niet 
iedereen op zijn post was. Nu zijn we zover dat we 
nog goedkeuring van de ledenvergadering moeten 
hebben. De vertraging heeft als voordeel dat nu de 
statuten zijn aangepast aan de wet WBTR. Wat dat 
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betreft, is het zaak de statuten goed te bestuderen. 
De  bestuursverantwoordelijkheid is uitgebreid, ieder 
bestuurslid is verantwoordelijk voor de gang van 
zaken. 
Volgens de oude Statuten moet bij een 
statutenwijziging drie vierde van de leden aanwezig 
zijn en moet twee derde van het aantal stemmen de 
wijziging goedkeuren. 
Sommige leden hebben op verzoek de nieuwe 
statuten digitaal toegestuurd gekregen. Die 
mogelijkheid is iedereen geboden. 
 
Deze voorwaarde wordt niet gehaald en daarom vindt 
binnen 14 dagen een nieuwe vergadering plaats (in 
kleine kring waarschijnlijk waarbij twee derde van de 
aanwezige stemmen voor goedkeuring moet zorgen). 
 
Er liggen enkele exemplaren van de nieuwe statuten 
ter inzage. 
In de nieuwe statuten is de regeling: twee derde van 
het aantal geldige stemmen. 
 

07. Huldiging jubilarissen. 
Er waren meer jubilarissen: 
Jos Littmann is 50 jaar lid, maar heeft een familiefeest 
op 12 augustus. 
Jan Bonten is 40 jaar lid maar heeft een vakantie 
gepland. 
Mevr. Ria Marell is 40 jaar lid, maar is op 12 aug. niet 
in het land. 
Mevr. Lies Krastman is 25 jaar lid, maar heeft een  

               blessure opgelopen. 
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Deze mensen worden door ons bedankt voor hun 
langdurig lidmaatschap, op een andere manier. 
De heer Ben Bringmann is 40 jaar lid en die is gelukkig 
wel aanwezig.  
Hij krijgt een gouden speldje aangeboden, een 
oorkonde voor 40-jaar lidmaatschap en een bos 
bloemen. Er worden herinneringen opgehaald van 40 
jaar geleden en er heerst dankbaarheid en een 
feestelijke stemming. 

08. Herverkiezing/verkiezing bestuursleden.  
In de nieuwe statuten is voor bestuursleden een 
zittingsperiode van 4 jaar vastgelegd.  
Het bestuur stelt voor om Marianne Slangen te kiezen 
als bestuurslid en Jos Aerts als penningmeester. 
De voorzitter is tussentijds afgetreden. Er is dus een 
vacature. Als oplossing is gekozen voor een tijdelijk 
waarnemerschap door Marianne Slangen. 
Jo Robberts treedt af vanwege zijn drukke 
werkzaamheden als keukenbeheerder. 
De voorstellen worden door de algemene vergadering 
goedgekeurd. 
 

09. Jaarprogramma 2021 
Op de rol staat dit jaar: samenwerking met scouting 
St. Tarcisius, uitvoering van het wandelprogramma, 
uitvoering van een nestkastenproject in 
samenwerking met Heemwonen en een 
Bomenfestitval in het najaar in samenwerking met de 
regio Parkstad. Voor dit laatste is door de 
Vogelwerkgroep een groot aantal nestkasten 
gemaakt: op bepaalde data zullen we samen met 
Heemwonen het IVN promoten. Verder uit 
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dankbaarheid voor de vrijwilligers: een jaarlijks uitje 
en een barbecue voor vrijwilligers en hun partners. 
 

10. Rondvraag en sluiting. 
Wim de Kan ziet tegenstellingen in statuten, nl. in 
artikel 14 lid 6 en 10. Het bestuur gaat de hele inhoud 
goed bekijken. 
Andree Motz is positief over een initiatief over de 
manier van wandelen. Omdat het te veel is om nu uit 
te leggen, nodigt het bestuur Andree uit om daar nog 
eens over te praten. 
Wim de Kan vindt dat het IVN DUURZAAMHEID  niet 
hoog in het vaandel heeft staan. Andere stemmen 
vinden dat duurzaamheid ieders verantwoordelijkheid 
is en dat ieder daar in zijn dagelijks leven mee bezig 
kan en moet zijn. 
Ben Bringmann maakt complimenten voor de INFO 
die hij steeds toegestuurd krijgt. In de toekomst wil hij 
graag af en toe een bijdrage hiervoor leveren. 
Ludo Kockelkorn zou graag een wandeling in de buurt 
op de papier willen zien. Een opdracht aan de 
Wandelwerkgroep?  
Andree Motz zoekt een naam voor de planten die op 
het terrein staan en onkruid worden genoemd wat 
negatief klinkt. Vuilgroen? Er klinken meteen 
tegenstemmen.  
Crit heeft iets gemist in de verslagen: info over de 
fossielenverzameling, over de verzameling opgezette 
vogels en over de diverse sponsors van de vereniging. 
Annie Boekstijn zegt dat er in Schiedam diverse 
sponsors werden gevonden die geld over hadden voor 
de natuur.  
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Ook hier zijn instanties die goede initiatieven geldelijk 
steunen. 
Mia Poetschlack mist een dankwoord voor de 
afgetreden voorzitter. In kleine kring is dat gebeurd. 
In de ledenvergadering volgt een applaus. 
Er volgen nog opmerkingen over de samenwerking 
met Ubach over Worms, wat in stand wordt 
gehouden; de mogelijkheid om een vice-voorzitter 
aan te stellen en de duurzame aanleg van een sedum-
dak. 
 
Iedereen bedankt voor de positieve inbreng. 
Na afloop volgt een informeel samenzijn.  
 

Aanwezig zijn: Ton Berendsen, Wim de Kan, Math 
Veurink, Wiel Heinz, Fieny Hofhuis, M. Robroek, John van 
Steenis, Ben Bringmann, Henny Esser, Mia Poetschlack, 
Wiel Haas, Andree Motz, Fon Wachelder, Crit Geraets, 
Mia Geraets, Itha Vreuls, Ludo Kockelkorn, Frits Kusters, 
Jo Robberts, Jos Aerts, Marianne Slangen, Mariet Kölgen, 
Pierre Tillmanns. 
 
Genotuleerd door Mariet Kölgen 
 

N.B. 
Als vervolg op de ledenvergadering is een week later een 2e 
kascontrole plaatsgevonden op verzoek van de oud-
penningmeester Frans van den Camp . 
Het resultaat is dat iedereen tevreden is. 

Als 2e lid van de kascommissie is na de vergadering in de 
‘wandelgangen’ iemand bereid gevonden om in 2022 de 
kascontrole te doen. Bedankt Wim Landwehrjohan! 
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26 miljoen jaren Natuur. 

 
Het is alweer bijna 2 weken geleden dat we op excursie 
geweest zijn naar de groeve. Voor mij een dag om nooit meer 
te vergeten. Nu heb ik familie wonen in de gemeente Eysden -
Margraten. Daar hebben ze groeve 't Rooth.  
Ik heb dat verteld over de mooie dag in Maastricht. Ze 
vertelden me daar dat in hun groeve, eigendom van Sibelco, 
door Stichting het Limburgs Landschap op zaterdag excursies 
worden aangeboden. 
Hun groeve is bekend door o.a. een poel voor de geelbuik 
vuurpad, microklimaat, mergelwanden en fossielen zoeken. 
Tevens nodigden ze me uit voor een excursie. 
Daar had ik wel oren naar. Als oud mijnwerker ben ik 
opgegroeid met het carboon tijdperk. 
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Ik ben ook gegaan. Een plantenschopje in  de achterzak om 
fossielen tezoeken. Je weet maar nooit . Mogelijk vond ik een 
Mammoet die ik moest uitgraven. 
Mooi niet. Vuurstenen en zeeschelpen. Ik heb ze mee-
gebracht. Mogelijk kunnen die bij onze collectie in ons park. 
Ik ben ervan overtuigd dat onze collectie het grootste is van 
alle ivn-afdelingen. Het is gewoon uniek te noemen en op 
trots op te zijn . 
We moeten maar een fossielen werkgroep oprichten. 
Heb je onze collectie al gezien ?  NEEN ? Dan mis je 26 miljoen 
jaren natuur naast de deur. 
Elke vrijdagmorgen is onze collectie te bezichtigen in ons park. 
Erg mooi voor kinderen,  die gaan dan miljoenen jaren terug 
in de tijd. 
Entree,  wel nee. Je krijgt nog koffie toe als je komt. 
Tussen 10 en 12 uur zijn we er. Zeker doen. 
Je kunt ook met de stichting Het Limburgs Landschap op 
zaterdag naar 't Rooth gaan. 
Ik ben overtuigd van de schoonheid van de historie  van de 
tijdperken . 
Kom je vrijdag onze unieke collectie bekijken ? 
Ik ben er ook. Moet wel,  ik val ook onder de fossielen. 
 
Frits Kusters  
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Daar gaan ze… 
….voor de eerste nestkastcontrole in 2021 op 17 september. 
Met nieuwe werkgroepleden en nieuw enthousiasme. Veel 
succes en plezier allemaal. 
 

 

 

 

 

 

 
Alles voor de vogels, alles voor de natuur. 
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Vogelwerkgroep  
De vogelwerkgroep van IVN De Oude Landgraaf beheert en 

onderhoudt 264 vogelkasten voor onder andere de Koolmees, 

Pimpelmees en Boomklever. Ze zijn prachtig om te zien en te 

horen. De Mezen zorgen dat we minder last hebben van de 

Eikenprocessierups. De 16 leden van de werkgroep willen iets 

leren over vogels uit de regio, en houden van doe-het-zelven, 

gezond in de natuur bezig zijn, koffie drinken en gezelligheid. 

Elke vrijdagochtend komen we om 9:00 uur bij elkaar om even 

later op pad te gaan 

met een ladder, 

gereedschap en 

schrijfmateriaal om te 

controleren, repareren 

en te registreren. Voor 

de veiligheid zijn we 

altijd minstens met z’n 

drieën op pad. Rond 

11:30 zijn we terug 

voor de koffie en de 

nabespreking. Het 

Eijkhagenbos, 

Delleweg en Hulstbos 

hebben we al onder 

handen genomen.                                    Nest Hoornaar 
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Tot nog toe waren de meeste vogelkasten in gebruik. Iets 

meer dan 10% van de kasten is dusdanig beschadigd dat ze 

niet ter plekke gerepareerd kunnen worden.  

De mensen van de werkplaats hebben voor nieuwe 

exemplaren gezorgd. De Specht is een van de “boosdoeners” 

bij het stuk maken van de huisjes. Maar soms zijn ze ook 

bewoond door bijvoorbeeld de Hoornaar. 

We zijn nog tot maart 2022 bezig om alle vogelhuisjes klaar te 

maken voor het nieuwe broedseizoen. Het bestuur, Math 

Marell, Harrie Hermans en anderen hebben de afgelopen 

jaren veel werk gehad om dit allemaal op te bouwen.  

Gezamenlijk gaan we deze werkgroep voortzetten. In het 

voorjaar zorgen we voor een beknopte cursus “Vogels in 

Parkstad” met twee bijeenkomsten, een individuele foto 

opdracht en een wandeling. Nadere informatie volgt nog. 

Voor vragen, ideeën en deelname aan de Vogelwerkgroep kun 

je terecht bij Ludo Kockelkorn. 
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Wandelprogramma 2021 

De volgende wandelingen willen we dit jaar nog organiseren: 

 

Zondag 24 oktober,  

Wijnandsrade,  
vertrek Kasteel Wijnandsrade 
Start 10.00 uur. 
Info: Fon Wachelder 

Zondag 21 november,   
Mechelen / Schweiberg,  
vertrek parkeerplaats Dr. 
Janssenplein Mechelen 
Start 10.00 uur. 
Info: Marianne Slangen 
 
Zondag 19 december,  
Sweikhuizen, vertrek Bergweg-
Stammen. 
Start 10. 00 uur. 

Info: Henny Esser 

 

 
Toch maar even een bijdrage 
aan een duurzaam leven…. 

Ga eens aan de slag met een milieuvriendelijk schoon-

maakmiddel. Zo maak je het….80 gram geraspte sunlightzeep 

in 1 liter water in een grote pan op het gas. Aan het kookpunt 

een minuutje op laag gas de vlokjes oplossen. 80 gram soda 
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toevoegen en even roeren tot de klonten eruit zijn. vier liter 

water toevoegen en warm laten worden (koken hoeft niet) 

waardoor het spul beter mengt. De SUNSODA in een bak of 

emmertje gieten en de deksel erop. Na 24 uur met de hand 

kneden zodat het water met het stolsel mengt. Dat hoeft niet 

zo precies........Dosering voor in de wasmachine...een beker 

per wasbeurt. Deze SUNSODA kan ook als allesreiniger 

gebruikt worden. 

 

Namen …(1) 
Op de jaarvergadering viel het woord onkruid 
en dat dit eigenlijk geen goede naam is. Maar 
“What’s in a name?” Shakespeare vroeg zich 
dat al af en zei dat een roos even lekker zou 
ruiken als hij een andere naam had.  
Daar hebben we meteen de essentie te pakken. 
Want het woord roos is niet belangrijk maar het 

begrip roos en dat is dat het woord roos staat voor een mooie 
bloem die heerlijk ruikt en in alle mogelijke variaties voor 
komt en dan toch nog steeds een roos is. Hadden we die 
bloem een muis genoemd dan had dat allemaal voor een muis 
gegolden en hoefden dames niet meteen op een stoel te 
springen als ze een muis zagen. Maar...geen roosje zonder 
doornen, dus  er zitten ook minder plezierige kanten zelfs aan 
een roos... 
Terug naar “onkruid” Wat is er mis met die naam? Voor mij is 
er alles mis met die naam, want het begrip onkruid deugt niet. 
Het woordje on is negatief en staat eigenlijk voor “niet” 
Vergelijk maar eens met “onwijs”, “onwetend” of 
“onschuldig” Zo bezien zou “onkruid” dus “niet kruid” 
betekenen en dat is “onzin”. Want je kunt van onkruid zeggen 
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wat je wilt maar het is in elk geval een kruid daar kan geen 
twijfel over bestaan.  
Op de vergadering werd een term gebruikt die in Amsterdam 
opgeld zou doen: “vuilkruid”  Dat stuit me nog erger tegen de 
borst. Dat Amsterdam misschien een “vuile stad” is geworden 
is nog geen reden om onschuldige onkruiden vuilkruid te 
noemen. Daar gaan mijn haren van overeind staan en dat vind 
ik onwijs ongaaf. We hebben helaas al een vuilboom, komt die 
term soms ook uit Amsterdam? Wat dan wel? Hoe kunnen we 
het kruid karakter eer aan doen en toch aangeven dat het niet 
gewenst is? Ik stel “plaagkruid” voor. Dat kun je dan meteen 

ook weer dubbel 
opvatten. Het is een 
kruid waarvan de 
aanwezigheid je plaagt.  
 
Niet omdat het kruid zelf 
zo erg is maar omdat jij 
zelf dat kruid dáár niet 
wilt hebben. En heb je er 
echt veel last van dan 
kun je het ook nog een 

plaag noemen. En “een plaag” is net weer wat erger dan 
“plagen”. Zoals plagen ook erger is dan sarren. In plagen zit 
een gemoedelijke element maar sarren is vrijwel altijd 
gemeen. Dus als je het héél erg vindt, noem het dan maar 
Sárkruid. Dat is maar één letter meer dan Onkruid en dekt de 
lading veel beter. 
Tot zover voor nu. Volgende keer een ander filosofietje over 
namen. 
Ben Bringmann 
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Wandeling Teverenerheide 

Op 22 augustus ging Fon Wachelder met 20 deelnemers 

wandelen over de Teverenerheide. Er waren heidevennen en 

natuurlijk was er bloeiende heide te zien en er werd ruim 

aandacht besteed aan monumentale bomen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitje naar 
Enci 
Ze hadden het goed 

geregeld, Jos Aerts 

en Wim de Kan, het 

uitstapje voor 

vrijwillligers in 

augustus naar de 

Enci groeve. 



20 
 

Boven op het uitzichtspunt 

konden we de groeve en 

de omgeving bekijken. De 

lunch in de Observant was 

lekker en daarna maakten 

we een excursie door de 

groeve met een 

deskundige gids. 

De mergelgroeven die 

vanuit de groeve 

toegankelijk waren, echt 

indrukwekkend…. 

En ’s avonds was er een 

etentje, waarvoor Jos en 

Marlies Littmann ook 

uitgenodigd waren. 

…bloemen, wijn, een speldje en certificaten als bewijs van langdurig 

lidmaatschap maakten het feest compleet. 
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Wandeling Klimmen 

Op 19 september met 13 deelnemers bij schitterend weer 

Aandacht voor de historische kerk van Klimmen. 
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En zo eindigde de mooie wandeling in Klimmen op 19 

september.  

 

Bloemenwei 
In mei van dit jaar hadden we een leuke actie met scouting St. 

Tarcisius. We zaaiden bloemen op een mooi rond 

voorbewerkt perkje op onze Bijenoase, de BlijeBijenoase 

genoemd. En zie het resultaat: kleurige, fleurige bloemen.  
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Barbecue op 4 september 
Zoals ieder jaar op de eerste zaterdag van september waren 

ook nu weer vrijwilligers en partners welkom op de jaarlijkse 

barbecue van IVN De Oude 

Landgraaf. Deze keer door het 

bestuur met hulp van top-

barbecueman René Tillmanns 

georganiseerd.  
Gezelligheid en lekker eten,  

deze keer met heerlijke 

vegetarische hapjes van 

Marianne Slangen.  

Top gedaan! 
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barbecue 

 

 

Nieuwe statuten 
Een traag verlopend proces was het, 

maar eindelijk zijn ze er, de nieuwe 

statuten, zeer actueel ook want de 

nieuwe eisen van de wet WBTR (om 

fraudeleuze toestanden te 

vermijden) zijn geïntegreerd.  

Dank aan het landelijk IVN, dank aan 

notaris Mickartz.  
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Actie samen met 
woningvereniging Heemwonen 
Deze mooie folder, waarvan hier een gedeelte, is gemaakt 

door woningvereniging HEEMwonen.  

 
Hij is bezorgd bij omwonenden van de sloopwoningen in de 

Mgr. Hanssenstraat en Prins Bernhardstraat in Landgraaf. De 

bewoners worden uitgenodigd om de Infomarkt op 24 

september te bezoeken, waar ze zich kunnen opgeven om 

gratis een nestkastje te laten ophangen. De hele actie is 

bedoeld om vogels tegemoet te komen die door de sloop van 

de woningen volgend jaar benadeeld worden.  

Mensen van onze Vogelgroep hebben de kastjes gemaakt die 

door HEEMwonen aan ons betaald zijn.  
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In de folder wordt ook uitgebreide informatie gegeven over 

de activiteiten van onze afdeling, met leuke foto’s bij. 

 

Zoals jullie op deze foto zien gaven wij op 24 september 

samen met HEEMwonen voorlichting over deze actie en soms 

ook over ons. Sympathieke promotie met gratis 

mussenkasten, gierzwaluwenkasten en vleermuizenkasten. 
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World Clean Up Day 2021 
We werden weer gevraagd voor deze jaarlijkse 

Schoonmaakdag, dit jaar op 18 september jl. 

En weer waren er mensen te vinden om natuur en milieu 

te bevrijden van zwerfvuil. Zeven mensen meldden zich 

spontaan aan. 

 

Verrassend bij deze actie was dat er niet zo veel vuil te 

verwijderen viel. In een deel van onze gemeente dan.  

Complimenten aan de bewoners! De wereld wordt 

schoner. 
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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 € 26,50 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 € 26,50 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 

                O Jeugdwerkgroe 

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

s.v.p. de gegevens van deze persoon toevoege 

 

 

Datim:                                                               Handtekening: 



29 
 

 

 

WERKGROEPEN:  

Wandelwerkgroep  

Voor informatie bellen: Marianne Slangen,   

tel. 06 55733866. 

Organiseert: Ochtend-middag of avond-wandelingen, ca 2 ½ uur.  

Vogelwerkgroep  

(bijeenkomst iedere vrijdagochtend) 

Voor informatie bellen: Math Marell 06 42355968 , 

wwarnemend nu: Ludo Kockelkorn 0612997818 

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  

Jeugdwerkgroep organiseert activiteiten voor jeugd. De 

werkgroep bestaat uit Wim de Kan en Marianne Slangen. 

Adres  Bosrand : Puddelerweg 59 & 59a, Landgraaf.  

 

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

Bij bovenstaande werkgroepen is iedereen welkom.
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