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WERKGROEPEN:
Wandelwerkgroep
Voor informatie: Marianne Slangen, majj.slangen@ziggo.nl
Organiseert: Ochtend- en avondwandelingen, ca 2 uur/ 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
Puddelerweg 59, Landgraaf.
Hebt u er al eens aan gedacht om actief lid te worden?

Wij willen weer actief worden!!!

Wij willen weer actief worden!!!

Het bijzondere jaar 2020
We weten het allemaal: we hebben wat voor de kiezen gehad in het afgelopen jaar. Onze tanden hebben
we tandenknarsend kapot gebeten. Het was zo vreemd, zo verdrietig soms, zo frustrerend, zo om gek van
te worden ook soms, maar we moesten er doorheen, we hadden geen keus. En al scheldend lieten we de
een na andere activiteit voorbijgaan. Wanneer houdt het op? Ook dat weten we niet zeker. Perspectief is
er, dat wel, uiteindelijk….
We kunnen ons complimenteren want er is leven na ons overleven en ze zeggen dat we op sommige
gebieden wijzer zijn geworden, maar dat moet nog blijken.
Er lopen ook mensen rond die de hele coronacrisis ontkennen en we vragen ons af of die tot hetzelfde ras
horen ( ik vraag me dat wel eens af…).
Bij de rellen die door de avondklok veroorzaakt werden, zei iemand doodleuk op fb dat politiemannen in
burger de mensen opjutten. Geen discussie is mogelijk met sommige mensen, dus laten we dat
achterwege. Er wordt al zoveel van ons gevraagd…..
Het klimaat heeft er wel bij gevaren; minder uitlaatgassen, minder natuuraantasting, ook minder
koopgedrag.
En weinig actie bij het IVN, waar we niet blij mee zijn. Onze planning voor 2020 moest flexibel worden
aangepast, d.w.z. soms mochten we alleen maar thuisblijven of met zijn tweetjes gaan wandelen. Het
gevolg was wel dat mensen meer aandacht voor de natuur toonden en nieuwsgierig werden en
bewondering kregen.
Heel positief natuurlijk. Wat je waardeert, wil je ook beschermen en natuurbescherming is heel erg
nodig, nog altijd.
Als het even mogelijk was, kwamen we bijeen op vrijdagmorgen in De Bosrand.
Meteen werden er daar maatregelen genomen. Op één deur stond INGANG – daar was ook een wasbak
met ontsmettingszeep – op de andere deur UITGANG. Stoelen werden weggehaald, tafels
bijgezet……..met niet te veel mensen kon binnen koffie gedronken worden op afstand. Zo nodig kwamen
zitjes buiten. De koffie was verdiend want er werd hard gewerkt.
Het bestuur kwam vanwege de omstandigheden niet regelmatig bij elkaar. Ook een ledenvergadering
was niet mogelijk. We hopen dat dit in 2021 wel kan.
Er kwam nieuw hout in de vorm van grote boomstammen. Dat moest gezaagd worden en verplaatst voor
alweer nieuw hout. Kettingzagen gierden.

En bosmaaiers deden intussen ook hun werk. Het terrein werd gemaaid en het maaisel werd weggehaald
en gedeponeerd op een nieuwe composthoop.
Dit maaien was hoog nodig, want de grond is arm en moet arm blijven. Paden werden schoongemaakt
en…….
meters nieuwe paden werden ontdekt en blootgelegd. Maar ook daar was corona een spelbreker….niet
alles is klaar.
Met hulp van het IKL werd op 21 oktober een nieuwe, mooie duurzame poel aangelegd in de buurt van
de natuurlijke stapelmuur.
Het zal een mooi stuk dier- en mensvriendelijk stukje natuur worden.
Om het nog mooier te maken
werden wilde bloemen ingezaaid.
De klussen die gedaan werden,
waren goed mogelijk in coronatijd.

Het bestuur kwam vanwege de omstandigheden niet regelmatig bij elkaar.
Ook een ledenvergadering was niet mogelijk. We hopen dat dit in 2021 wel kan.
Er kwam nieuw hout in de vorm van grote boomstammen. Dat moest gezaagd worden en verplaatst voor
alweer nieuw hout. Kettingzagen gierden.
En bosmaaiers deden intussen ook hun werk. Het terrein werd gemaaid en het maaisel werd weggehaald
en gedeponeerd op een nieuwe composthoop.
Dit maaien was hoog nodig, want de grond is arm en moet arm blijven. Paden werden schoongemaakt
en…….
meters nieuwe paden werden ontdekt en blootgelegd. Maar ook daar was corona een spelbreker….niet
alles is klaar.
En de allerlaatste vernieuwing is een overkapping die door de mannen gemonteerd werd. Voorlopig
mobiel, dus demontabel, omdat er nog geen officiële vergunning voor is.

Jaarlijks uitje voor actieve leden
In juni was het dagje uit gepland, maar corona zat dwars en alles werd uitgesteld.
Op 14 augustus zou het eindelijk plaatsvinden. Ruim 20 leden van De Oude Landgraaf, allen actief in de
vereniging, trokken hun IVN poloshirt aan en meldden zich
op slot Schaesberg waar een gastvrije ontvangst wachtte.
Het begon met een introductie over de geschiedenis van het
kasteel, waarbij voor iedereen nieuwe feiten werden
meegedeeld. Gewapend met die kennis keken we met meer
respect naar de omgeving en alle plannen die al gedeeltelijk
uitgevoerd zijn, maar die na veel jaren pas
voltooid zullen zijn. Intussen vinden er op het slot allerlei
andere activiteiten plaats en daar mochten we getuige van
zijn en op een bescheiden manier actief meedoen. Zo
wordt er aan houtbewerking gedaan, is er een prachtige tuin
aangelegd waarin de bloemen staan die eeuwen geleden
ook in trek waren (vrijwilligers voor tuinwerk zijn nog
welkom), is er een kinderboerderij en een smederij in aanbouw.
De smederij wordt beetje bij beetje in vakwerkstijl opgetrokken en gasten mogen meehelpen. Een waar
genoegen bleek het om leem met water te mengen en te kneden, vervolgens op de steiger te klimmen en
de muren te zien groeien tussen de wilgentenen die al opgebouwd waren.
In de kruidentuin mochten we onze eigen “kroeëtweusj” maken. Zie foto.

Jaarverslag paddentrek 2020
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 vroeg 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
inschatting voor gevolgen van het virus.
Het snel omslaande weer in januari had ook tot gevolg dat hals over kop de schermen geplaatst moesten
worden daar we hier niet op gerekend hadden. De klimaatverandering blijft wat dat aangaat wel voor
verrassingen zorgen.
Al met al mogen we terugkijken op een succesvol paddenjaar met verspreid over de vier locaties 7096
overgezette amfibieën waarvan 1207 stuks amplex.
In onderstaande tabel staan de wat uitgebreidere aantallen gespecificeerd.
Inmiddels kan ik ook melden dat de locatie
Mensheggerweg/Rouenhof in de landelijk lijst van de Ravon wederom voor het tweede jaar als vijfde is
geëindigd met het aantal overgezette amfibieën.

Speciale dankwoord nog aan Huub Janssen die mij vele uurtjes ondersteund en geholpen heeft met de
vele werkzaamheden rondom het opzetten onderhouden en afbreken van de fauna-barrières.
Coördinator Fon Wachelder

Wandelingen
In het begin van het jaar 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.
Na het welkomstwoord van werd uitgelegd welke route er werd
gelopen. 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. De Kleikoelenberg is vroeger
heel belangrijk geweest. Hier werd zand en grind gewonnen dat
tot Aken werd verkocht. In de buurt van de Kleikoelenberg is ook
het tuindorp de Voort gebouwd.
De stenen om de huizen te bouwen werden in de buurt van het
tuindorp gebakken. In totaal 3 miljoen stenen. Na de oorlog werd in het bos op de Kleikoelenberg een
kapel gebouwd uit dankbaarheid omdat men de WO II goed had overleefd.
Na de Kleikoelenberg ging het richting Arendsberg en kon men genieten met het uitzicht op de
Puddelerberg. Op de Arendsberg liggen nu de tennisvelden, een waterpompstation en heeft vroeger de
luchtschacht van SM Hendrik gestaan.
Daarna ging het richting de noordrand van de Brunssummerheide en de Buitenring. Even werd er gestopt
bij de bijenstand die daar aan de rand is opgesteld. Daarna werd gebruik gemaakt van het nieuwe
betonnen wandel-fietspad richting ons IVN-home. Op dit wandelfietspad worden helaas veel
Hazelwormen doodgereden. Wanneer de zon schijnt neemt het beton de warmte op en dat vinden de
Hazelwormen heerlijk. Maar dit kan ook hun ondergang zijn. Terug bij ons IVN-home werden we
getrakteerd op koffie, thee, chocomel, glühwein en fris met wafels. Ongeveer 30 personen hebben
gebruik gemaakt van de nazit. Het was weer een goed begin van ons nieuwe verenigingsjaar.
Helaas wisten we toen niet wat ons nog te wachten stond. Het corona-virus heeft alles duidelijk
veranderd. Maar we komen er wel doorheen. Kop op, het lukt.

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. De wandeling startte om
10.00 uur aan het gebouw van het IVN. 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. 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. We waren
in de wandelwerkgroep optimistisch: in de buitenlucht is het
risico op besmetting vele malen kleiner. Wel moest iedereen
zich met naam en tel.nr. registreren voor het geval dat…Fon
Wachelder die de wandeling zou leiden, bereidde zich goed
voor. 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 was goed;
15 deelnemers.
8 november, Wandeling Natuurkerkhof en Grote Boslocatie in Eygelshoven. Deze wandeling werd door
ons ‘voorgelopen’ maar kon niet doorgaan vanwege de corona-maatregelen.
Er was wel al een publicatie geplaatst, dus is Marianne een wandelaar in Eygelshoven op het startpunt
gaan opvangen En toen gingen we naar een tweede lockdown.

Tot op de dag van vandaag – het is nu maart 2021 – hebben we geen activiteiten voor publiek meer
kunnen organiseren.

Resultaten Vogelwerkgroep 2020
Totaal 264 nestkasten

Eijkhagenbos
Nrs. 1 t/m 13 zijn opgeknapt. Door de beukenziekte – bomen zijn geveld – hebben ze een nieuwe plaats
gekregen.
Totaal 33 kasten, waarvan 13 bezet, 13 vervangen, 5 leeg, 2 weg en vernieuwd. In 2 kasten zat de
boomklever.
Molenbos
Totaal 22 kasten, 18 bezet, 3 leeg, 1 weg en vernieuwd.
Vijver Strijthagen Totaal 19 kasten, 19 bezet.
Kapellerbos
1 t/m 8 zijn opgeknapt, vanwege de beukenziekte. 30/38 hebben een nieuwe plaats
gekregen 41/47 opnieuw opgehangen.
Totaal 47 kasten, 18 bezet, 22 vervangen en opgeknapt, 6 leeg, 1 weg en vervangen.
Op de Bies
Totaal 19 kasten, 19 bezet
Er waren eerder minder kastjes. Om de eikenprocessierups weg te krijgen, zijn er kastjes bijgemaakt.
Dormig
Totaal 5 stuks, 2 leeg, 3 bezet
Boerderij Leenhof
Totaal 4, 4 bezet
Streeperbos
Totaal 10, 8 bezet, 2 leeg. In een kastje waren 3 dode vogels.
Nr. 3 is omgehangen.
Moltbos
Totaal 15, 10 bezet (3 met boomklever), 4 leeg, 1 nieuw kastje.
In 1 kastje dode vogels, nr. 10 omgehangen.

Kerkhof Kakert Totaal 4 kastjes, 4 bezet.
Hulstbos
Totaal 30, 29 bezet, 2 met boomklever, 1leeg, 1 kastje met eieren en
dode vogels, 1 kastje omgehangen, 1 vernieuwd.
Delleweg
Totaal 10, 9 bezet, 1 leeg, 2 omgehangen.
Winselerhof
Totaal 7, 6 bezet, 1 leeg, 1 omgehangen, 1 vernieuwd.
Tennisbanen
Totaal 13 , 11 bezet (1 boomklever), 1 leeg, 1 wespennest, 1 kastje
vernieuwd.
Kleikoelerbos (bij home) Totaal 12, 10 bezet (1 boomklever, 2 hoornaars
of wespen), 1 kastje vernieuwd.
Bosrand
Totaal 14, 9 bezet, 2 leeg, 2 wespen, 1 vernieuwd Mannen van de Vogelwerkgroep gingen op pad
om nestkasten te controleren, te repareren en soms te vernieuwen. Ook werd bijgehouden hoeveel
nestkasten bezet waren geweest.

Buitenschilderwerk
In de zomerperiode is ook het buitenschilderwerk aan onze gebouwen gebeurd. Mooi werk. We zijn erg
tevreden daarover. Bedankt gemeente.

Barbecue
Sinds enkele jaren is het de gewoonte om op de eerste zaterdag van september
een barbecue te houden voor de actieve leden en hun partners.
Op 5 september j.l. was het weer zover. Een gezellig feest met smakelijke hapjes. Dank aan iedereen
die dit weer mogelijk maakte.

Fossielenopstelling
Vorig jaar hebben we laten weten dat we van de familie Beckers een
verzameling stenen en fossielen mochten ontvangen die door het overleden
bestuurslid Wiel Beckers gedurende zijn leven vergaard waren. Deze

verzameling is inmiddels in mooie vitrines uitgestald. Het is het werk van een paar actieve vrijwilligers
voor en in coronatijd. In een hopelijk betere toekomstige periode kunnen ze bekeken worden.

Tot zover onze jaarverslagen……………
En Nu terug naar de tegenwoordige tijd….
Houtverkoop
Er kan weer iedere vrijdagochtend tussen 9 en 12 uur op ons terrein hout gekocht worden. Voorlopig is
hiervan genoeg aanwezig. Speciaal hiervoor is iedere vrijdagochtend iemand van ons aanwezig.

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.

Snelkoppeling maken
Als je een snelkoppeling op je
bureaublad maakt, kun je in één klik naar onze website. Dat gaat zo: - Ga op de gewone (omslachtige)
manier naar de website van De Oude Landgraaf - Kopieer de link in de balk - Ga naar het bureaublad op
een lege plaats en druk op de rechter muisknop…kies voor NIEUW - En druk op snelkoppeling - Plak de
gekopieerde link op de plaats van locatie - Geef de snelkoppeling een naam, b.v. DOL - En klik op
voltooien. Succes!

Penningmeester
Halverwege het jaar gaf onze penningmeester Frans van den Camp te kennen niet langer door te
willen gaan als penningmeester bij De Oude Landgraaf. Hij zou blijven functioneren totdat we een
nieuwe penningmeester hebben gevonden.

In het begin van het nieuwe jaar 2021 is dat gelukt. Jos Aerts, zeer bekend bij de actieve leden
omdat hijzelf heel actief is,

heeft het penningmeesterschap

overgenomen. Officieel

gebeurt dit pas bij de algemene

ledenvergadering.

Die hopen we dit jaar nog te

houden, als corona dit toelaat. Tijdens

deze ledenvergadering

zullen we ook de jubilarissen van vorig

jaar en dit jaar huldigen.

Bedankt Frans voor je inzet en

bedankt Jos dat je het wilt overnemen.

Bestuur
Nog een verheugend bericht is dat Marianne Slangen deel van het bestuur gaat uitmaken. Ook dat gaat
officieel in de ledenvergadering gebeuren.
In 2021 hopen we een ledenvergadering te houden met een financiële verantwoording en een huldiging
van de jubilarissen.

Nog meer positieve berichten……..

We gaan iemand een pluim geven. Sommige leden hebben daar op aangedrongen en we geven ze groot
gelijk. In de afgelopen periode heeft iemand bijzonder veel gedaan in ons home. Nu de andere activiteiten
stop lagen, was daar gelegenheid voor. Het is Pierre Tillmanns
die deze pluim heeft verdiend, zonder natuurlijk de andere
actieve leden tekort te doen.
Hij heeft zich bijzonder ingezet, o.a. heeft hij met zijn zoon ergens
een gratis keukentje opgehaald en volledig geplaatst in ons
tweede gebouw, met alle aansluitingen zodat we daar ook de
nodige faciliteiten voor onze vrijwilligers en gasten hebben.
Ook bij de overkapping en het maken van vitrines voor de
fossielen speelde hij een cruciale rol. We kunnen nu nog trotser
zijn op onze luxe accommodatie.
Bedankt Pierre!!!

Alternatieve energie
Door Frits Kusters
Wat waren we blij met de sneeuw en ijs enkele weken geleden…
Min 18 gr.C. is diepvriestemperatuur.
Mijn slimme gasmeter maakte overuren.
Overal op de daken zag je de rook van de verwarming opkringelen.
Voor de kou heb ik maar een oude molton onderbroek aangetrokken die ik nog vond in de zak met
karnavalspullen.
Als je je wat bewaart, heb je ook wat.
Hoe hou je je huis warm ? Vroeger toen alles beter was, dacht men,
kwam de kolenboer en die kieperde je 3 mud antraciet of nootjes 4 voor
de deur zodat je de hele winter kon stoken.
Totdat onze toenmalige regering tot de ontdekking kwam dat onze eigen
12 steenkolenmijnen best dicht konden.
Kolen uit Amerika hierheen transporteren per schip was goedkoper dan
de mijnen openhouden.
Aldus geschiedde. Joop den Uyl maakte dat wereldkundig en 10.000 den
mijnwerkers stonden op straat.
De oplossing lag nabij. Aardgas uit Slochteren was onze redding.
Je kent het verhaal nog wel. Aardbevingen en onbewoonbare huizen.
Miljarden kost het om Nederland van het gas af te krijgen.
Dat was dat ,wat nu ?
O ja --- De kerncentrales in Thiange en Moerdijk. Te gevaarlijk vond heel Nederland . Weg met
kernenergie.
Wat blijft over ? Windturbines dan ? De molens vervuilen de horizon en veroorzaken slagschaduw.
De mensen die naast een molen wonen protesteren heftig.
Wat hebben we nog meer ?
Gewoon een houtkachel dan? Lekker naast de knetterende houtkachel met een pilsje.
Natuurlijk zijn ook hier weer tegenstanders te vinden die dat maar ongezond vinden . 23 % van de fijnstof
uitstoot wordt veroorzaakt door houtkachels en haarden. De mening hierover wordt verkondigd door
mensen, die als het hier vriest, op de Bahamas zitten.
Ik heb nog een alternatief ! ZONNEPANELEN.

De daken liggen er vol mee. Op grote schaal worden zonneparken aangelegd en zou dat de oplossing zijn
?Bijna 700 personen hebben nu een petitie getekend tegen de aanleg van een zonneweide in onze
gemeente. Hoe moet dat verder? Het laatste bericht is dat het plan niet doorgaat.

Wandelprogramma 2021
(onder voorbehoud)
Zondag 18 april,
Palemig Vertrek Slot Schaesberg Start om 10.00 uur.
Zondag 16 mei,
Wylre Stokkem,
vertrek Parkeerplaats Kasteel Wylreweg / Beertsenhoven Start om 10.00 uur.
Maandag 21 juni, langste dag
Strijthagen,
Vertrek vanaf parkeerplaats Overste Hof.
Zondag 18 juli,
Gerendal,
vertrek Gerendalseweg, Schin op Geul
Start 10.00 uur.
Zondag 22 augustus,
Teverenerheide,
vertrek Hendrik bedrijven Brunssum, Waubacherweg
Start 11.00 uur!
Zondag 19 september,
Klimmen / Ransdaal,
Vertrek kerk Klimmen.
Start 10.00 uur.
Zondag 24 oktober,
Wijnandsrade,
vertrek Kasteel Wijnandsrade
Start 10.00 uur.
Zondag 21 november,
Mechelen / Schweiberg,

vertrek parkeerplaats Dr. Janssenplein Mechelen Start 10.00 uur.
Zondag 19 december,
Sweikhuizen, vertrek Bergweg-Stammen.
Start 10. 00 uur.
Als u meer informatie wenst, kunt u altijd de leiders van de wandelingen bellen.
Hier volgen de telefoonnummers:
Henny Esser, tel. 06 13779438
Fon Wachelder, tel. 06 49067997
Marianne Slangen, tel. 06 55733866
Mariet Kölgen tel. 06 53204877

Paddentrek 2021
Bij het schrijven van dit bericht is in vergelijking met voorgaande jaren de paddentrek halverwege. We
zitten vandaag (donderdag 18 maart) op 2465 overgezette padden kikkers en salamanders. De paddentrek
heeft dit jaar te maken met erg wisselende temperaturen. Het ene moment is het bijna 20 braden en het
andere moment kun je schaatsen. Daardoor warmt de grond niet echt op en blijven er veel dieren in de
grond zitten of zie je ze na een korte tijd dat ze zich weer ingraven.
Hopen blijft op een paar warme dagen (op het moment dat het donker wordt boven 8 graden) met regen.
Aangezien padden pas op reis gaan als het donker wordt krijgen we door het schuiven van het seizoen ook
steeds meer te maken met de momenteel door corona
afgekondigde avondklok. Dat wordt straks na het
omzetten naar de zomertijd helemaal een probleem daar
het dan pas rond negen uur donker is. Hopen dus dat die
eind van de maand opgeheven wordt. Verder natuurlijk
even dank aan alle 56 vrijwilligers die zo hun best doen
om zo veel mogelijk beestjes over te zetten. In de
volgende info de afloop en aantallen van deze paddentrek
maar eerst nog even een aantal weekjes overzetten.
Fon Wachelder

Lid worden van IVN De Oude Landgraaf?
Vul hier s.v.p uw gegevens in en stuur het formulier naar het secretariaat.
Naam:

Voorletters:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Roepnaam:

M/V

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
0 Terreinwerkgroep
Voor € 3,- per jaar kan een gezinslid ook lid/donateur worden. Dan s.v.p. de gegevens
van deze persoon toevoegen.
Datum:

Handtekening

