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Uitnodiging  ledenvergadering 
Donderdag 12 augustus 2021 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 en 2020. 

04. Jaarverslag penningmeester. 

05. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe 

kascontrolecommissie. 

06. Goedkeuring Nieuwe Statuten 

07. Huldiging jubilarissen. 

08. Herverkiezing/verkiezing bestuursleden.   

Het bestuur stelt voor om Marianne Slangen te kiezen 

als bestuurslid en Jos Aerts als penningmeester. 

09. Jaarprogramma 2021.  Suggesties zijn welkom 

10. Rondvraag en sluiting. 

Na afloop informeel samenzijn.  
 

 
 

NB: We kunnen nog enkele advertenties plaatsen 
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Jaarverslagen 2019 en 2020 

Bestuur en leden 
In het begin van het jaar 2019 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 Frits Kusters als bestuurslid 

We gedenken 3 overleden leden: in het begin van 2020 

overleden Mia Hanssen- Erkens en Mieke Rietveld-Jetten. 

En later 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. 

Vanwege de corona-omstandigheden kwam het bestuur in 

2020 niet regelmatig bij elkaar. Ook werd er geen 

ledenvergadering gehouden. 

Er werden weinig activiteiten voor publiek georganiseerd. De 

oorspronkelijke planning werd flexibel aangepast 

In de loop van 2020 gaf penningmeester Frans van den Camp 

te kennen ons te willen verlaten.  

Ongeveer een half jaar later vonden we Jos Aerts bereid het 

penningmeesterschap over te nemen. 
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Zoals gebruikelijk in september, kwamen vrijwilligers en hun 

partners bij elkaar om samen te barbecueën. 

Ook het jaarlijkse uitje voor vrijwilligers kon doorgaan,  

In 2019 gingen we naar Weert voor een lezing en het bezoek 

aan een museum met veel herkenbare oude attributen en 

toestanden. 

In 2020 bezochten we in augustus slot Schaesberg – later dan 

gepland vanwege de lockdown.  Daar werden we op een 

prettige manier beziggehouden. 

 

 

Eerder in het jaar hadden we voor alle vrijwilligers IVN-

poloshirts aangeschaft. Daardoor konden we bij slot 

Schaesberg een geweldig unieke groepsfoto maken. 
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Om de bijeenkomsten meer naar buiten te kunnen 

verplaatsen, hebben we bij het hoofdgebouw een 

overkapping aangeschaft. 

 

Terrein en gebouwen 

Er werd nieuw hout aangevoerd en dat moest gezaagd en 

verplaatst worden. 

Ook andere werkzaamheden op het terrein en in de 

gebouwen kon in coronatijd aangepakt worden. 

 

Zo kwam er in 2020 een nieuwe poel nadat eerder gebleken 

was dat de oude poel lek was. Op het einde van het jaar 2019 

was al een stapelmuur gerealiseerd, met hulp van Wiel van 

het IKL. 

Toen de oude poel steeds bijgevuld moest worden kwamen 

we op het idee om het regenwater af te koppelen. Praktisch 

en goed voor het milieu. 
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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 werd op kosten van de 

gemeente door Van Ooyen professioneel ter hand genomen 

in 2020. 

Onder leiding van Jos Aerts werd met het maaien op het 

terrein begonnen en werden de paden schoongemaakt. 

Dat was nog niet alles.  

Het interieur werd aangepakt. In het tweede gebouw kwam 

een keukentje, de opgestapelde materialen werden 

opgeruimd. De kasten die we hebben overgenomen van IVN 

Kerkrade werden er geplaatst en onze collectie stenen en 

fossielen werd in mooie vitrines tentoongesteld. 

 

Vogelwerkgroep 
De werkzaamheden van de Vogelwerkgroep konden gewoon 

doorgaan. Op 16 locaties werden kastjes gecontroleerd. 

Bijzonder was in 2019 dat in totaal 51 kastjes verplaatst 

moesten worden. Dat had te maken met de bomenkap in het 

Kapellerbos waar veel bomen aangetast waren.  

In 2020 ging het op dezelfde manier. Echter nu hoefde niet 

zoveel verplaatst te worden. De mannen telden in totaal 264 

nestkasten.  

Meer gedetailleerde verslagen stonden 

in de vorige INFO’s. 
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Paddenwerkgroep 
Het seizoen 2019 begon met slechte en wisselende 

weersomstandigheden. De eerste padden werden 

gesignaleerd op 28 februari. Het seizoen duurde tot 2 april 

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. 

Nieuw was dat jaar het overzetten op de locatie Palen-

bergerkerkpad. Het bleek daar echt nodig te zijn, gezien de 

aantallen die overgezet werden. 

2020 werd een kort jaar voor de paddentrek in verband met 

de komst van het coronavirus in februari. Gelukkig was het 

vroeg warm weer waardoor de paddentrek snel op gang 

kwam. Hierdoor was een groot gedeelte van de op trek zijnde 

amfibieën al overgezet voordat de maatregelen rondom 

Covid-19 effect kregen op het overzetten van de padden. 

Ondanks dit zijn we toch eerder gestopt met overzetten zo 

gauw dit enigszins aanvaardbaar was voor de aantallen die 

nog onderweg waren en overgezet moesten worden. Dit ook 

deels door de nog onbekendheid van de besmettelijkheid en 

de risico’s. 

Al met al mogen we terugkijken op een succesvol paddenjaar 

met verspreid over de vier locaties 7096 overgezette 

amfibieën waarvan 1207 stuks amplex  
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Wandelwerkgroep  
De Wandelwerkgroep bestond in het begin van 2019 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 zijn. We hopen dat die 

samenstelling zo blijft. 

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. 

En dan dewandeling op carnavalszondag: 

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 zagen we nog een oude kalkoven die tot na de 

Tweede Wereldoorlog in gebruik was. 
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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. 

Verder was er mooie wandeling in Schin op 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. 

In het begin van het jaar 2020 organiseerden we 2 

wandelingen, op 5 januari en op 23 februari.   

Nieuwjaarswandeling 5 januari 

Op 5 januari 2020 kwamen 18 personen op de Puddelerweg, 

IVN-home bijeen om weer te genieten van de 

Nieuwjaarswandeling.  

De wandeling ging langs en over de drie bergen die in de 

buurt lagen van ons IVN-home, te weten de Kleikoelenberg, 

de Puddelerberg en de Arendsberg.  

Wandeling op carnavalszondag 23 februari 2020 

Terwijl de echte carnavalsvierder nog aan het bijkomen is van 

de late avond gingen we op stap in de omgeving van het IVN 

home, de Bosrand aan de Puddelerweg in Landgraaf. 

In verband met de 

hevige storm die 

dag bleven we 

aan de rand van 

het bos.   

Toch waren er 10 

deelnemers die de storm trotseerden. 
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Na afloop was er gelegenheid om een kopje koffie te drinken 

in het IVN gebouw.  

Daarna was het de beurt aan corona. Een lange tijd geen 

wandelingen… 

De eerste echte wandeling daarna die op 20 september 

plaatsvond, was een uitdaging. In het nieuwe normaal moest 

alles anders. Er werd van te voren over nagedacht.  

Nu nog de deelnemers…en die kwamen op 20 september – 

ondanks of dankzij corona – 31 mensen stonden  klaar om de 

mooie wandeling te maken. Het was geen probleem om 

afstand te houden, bleek al gauw. Iedereen was opgelucht en 

blij en genoot van de mooie omgeving. 

De volgende wandeling was op 4 oktober  in Houthem/St. 

Gerlach. Ook daar was redelijk veel belangstelling voor.  Deze 

wandeling was de laatste wandeling die doorging. De 

belangstelling hiervoor was ook goed: 15 deelnemers. 
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8 november, Wandeling Natuurkerkhof en Grote Boslocatie in 

Eygelshoven. Deze wandeling werd door ons ‘voorgelopen’ 

maar kon niet doorgaan vanwege de corona-maatregelen. 

……….. 

En toen gingen we naar een tweede lockdown.  

Tot op de dag van vandaag – het is nu juni 2021 – hebben we 

geen activiteiten voor publiek meer kunnen organiseren. 
 

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 te verzorgen. 

De lessen worden gegeven aan alle groepen van de 

Basisschool. 

Vanzelfsprekend is van deze activiteit in 2020 niet veel 

terechtgekomen. 

Het is de bedoeling dat  meer scholen uit Landgraaf  hieraan 

mee gaan doen.  

 
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.  
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Scouting 
Met de scoutinggroep Pius XII in Schaesberg werd in 2019 een 

activiteit georganiseerd waarbij over vogels verteld werd en 

nestkastjes werden versierd en opgehangen. 

 

IVN Parkstad 
Zoals ieder jaar was er regelmatig overleg met Parkstad-

afdelingen.  
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Op zondag 12 oktober 2019 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. 

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 
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heeft  geen huisvesting meer en komt daarom  een keer in de 

maand bij ons vergaderen. Alles is gebeurd in overleg met de 

gemeente. 

 

We gaan weer wandelen. 

Op de langste dag dit jaar, maandag 21 juni 2021, gaan we 

een avondwandeling organiseren in Strijthagen. Een gebied in 

Landgraaf waar natuur volop aanwezig is en waar we steeds 

weer van kunnen genieten. 

We willen nu nog graag dat deelnemers zich aanmelden. Dat 

kan via majj.slangen@ziggo.nl, tel.  06  55733866 

De start van de wandeling is om 19.30 uur bij de Overste Hof 

in Landgraaf 

 

IVN  en Scouting Tarcisius zaaien samen 
bloemen voor de BLIJE BIJEN in 2021 
Op de Bijenoase tegenover het vroegere parkeerterrein van 

voetbalvereniging Sylvia werden op vrijdagavond 14 mei 2021 

bloemen gezaaid op een mooi rond stuk grond dat eerst 

helemaal was voorbewerkt. 

De Welpengroep en de Bevers van Tarcisius had contact 

gelegd met IVN De Oude Landgraaf. Daar waren Marianne 

Slangen en Wim de Kan meteen enthousiast over de 

gezamenlijke activiteit. De gemeente Landgraaf hielp ook 

mee. De grond werd vrijdag bewerkt met een graafmachine, 

mailto:majj.slangen@ziggo.nl
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de gemeente leverde bloemenzaad en zorgde voor goede 

aarde. Na het fijn maken van de grond met harken, gingen 

welpen en begeleidende volwassenen in de weer met 

kruiwagens vol aarde. 

Die moest uitgespreid worden en toen kwam eindelijk het 

echte zaaiwerk. 

Het fijnere werk dus. Voorzichtig lopend op de aarde werden 

de zaadjes die vermengd waren met zand op het bed 

uitgespreid. 

Een mooie activiteit met enthousiaste jongeren die daarna in 

het IVN-home getrakteerd werden en op het terrein nog 

konden rondrennen en kikkervisjes  bekijken. 

De Blije Bijen gaan zeker ook genieten van de kleurige 

bloemen die er na een tijdje gaan verschijnen. En ook was 

iedereen het erover eens: De samenwerking moet een vervolg 

krijgen. 
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Bedankt

 
Deze keer willen we het eens hebben over iemand in de 

vereniging die een lange actieve carrière binnen De Oude 

Landgraaf heeft en die per 1 januari 2021 daarmee gestopt is. 

“Vanwege gezondheidsredenen”, zegt Jos Littmann zelf. 

Ja, dit verhaal gaat over Jos Littmann, voor de meesten van 

jullie geen onbekende. 

Als we zijn activiteiten willen memoreren, is de grote vraag: 

Waar beginnen we? Want Jos was op veel gebieden actief. 

Voordat hij bij ons kwam, was hij hij al bij andere IVN-

afdelingen actief. Zo is het mogelijk dat hij 2021 50 jaar IVN-

lid is. 

Bij ons werd hij in 1996 voorzitter en nam daarmee de 

voorzittershamer over van Wiecher Hagevoort, die gedurende 

10 jaar voorzitter was geweest. 

Er was in die tijd jarenlang een stabiel bestuur zonder veel 

wisselingen: Jos Littmann, Wiecher Hagevoort, Wiel Beckers, 

Ton Van Wersch, Mariet Kölgen. 
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Toen we in 2012 het aanbod van de Bosrand (na lang 

aandringen op een grotere ruimte) kregen, was Jos Littmann 

geen voorzitter meer, maar was hij wel op veel terreinen in de 

vereniging actief. 

Zo heeft hij zich 

lang voor de 

organisatie van 

Boomfeestdag 

ingezet. Zijn 

aandeel 

bestond in 

voorlichting op de deenemende scholen. Dat deed hij met 

volle inzet. 

De Wandelwerkgroep had aan hem een goede 

coördinator/voorzitter. Zijn kennis van de natuur kwam hem 

daarbij goed van pas. Hij vond het zijn taak om de kennis die 

hij had verworven aan anderen over te brengen. Er zat 

fascinatie voor de natuur achter. Steeds wilde hij uitzoeken 

hoe de samenhang was want overal was er samenhang. Ik 

denk dat zijn IVN-ervaringen een verrijking voor zijn leven 

betekenden. Ze riepen ook steeds nieuwe vragen op. 

Daardoor werd hij ook graag betrokken bij plannen. En 

tekende deskundig protest aan als hij dat nodig vond. 

Als commissielid van de Gebruikersgroep Brunssummerheide 

verdiepte hij zich in de situatie van de natuur aldaar en gaf 

graag gemotiveerd commentaar. 

In het verlengde daarvan lag zijn organisatie van de 

natuurgidsenopleiding. Daar kon hij zijn ei kwijt en wist 

anderen te overtuigen van het belang van 

natuurbescherming. 
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De padden die overstaken, konden op hem rekenen. Toen 

duidelijk werd dat ze bij de Overste Hof en in Strijthagen 

werden doodgereden, zette hij een actie op. 

De natuurbescherming moest doorgaan…..en gelukkig 

gebeurt dat nog steeds. 

Ieder op zijn eigen manier, maar met de goede motivatie. 

Jos, we zijn je dankbaar voor jouw inbreng bij De Oude 

Landgraaf. 

Je gaf de vereniging een duw in de goede richting. 

 

Bedankt Paddenwerkgroep 
Bedankt Fon en alle paddenoverzetters van 2021. Bedankt dat 

jullie weer met aanhoudende inzet gedurende weken in dit 

voorjaar iedere avond bezig waren met het redden van onze 

amfibieën. Er waren weer koude avonden bij waarop de 

padden, kikkers en andere amfibieén zich nauwelijks lieten 

zien. Jullie hielden vol totdat de trek zienderogen minder 

werd. 

Met jullie natuurbeschermers zijn de padden blij en wij als 

IVN ook. CHAPEAU!!! 
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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: 
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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 

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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Vogelmelk 

 


