Landschapsvereniging “De Kringloop”
Jaarverslag over het verenigingsjaar 2015
Op vrijdag 27 februari 2015 is de jaarvergadering gehouden over het
verenigingsjaar 2014. Er zijn 31 personen aanwezig.
Afwezig met kennisgeving: Anja van Halbeek, Joost Geraets, Rini Limper, Rob en
Anne-Marie Bömer, Marianne en Frans Dubois, Mieke Heinen, fam. Spaanderman en
wegens ziekte Lins Baars.
Het jaarverslag over 2014 door secretaris Ans Homburg wordt door de volledige
vergadering goedgekeurd.
Financieel
Het financieel verslag over 2014 van penningmeester Lins Baars wordt door de
kascontrolecommissie bestaand uit Cees Homburg en Marjolein Voerman goed
gekeurd; penningmeester en bestuur worden door de volledige vergadering
gedechargeerd.
Marjolein Voerman en Jan VandeWall vormen de kascontrolecommissie over 2015.
Bestuur
Binnen het bestuur zijn de heren Jo van Pol en Lins Baars statutair aftredend, beiden
stellen zich herkiesbaar en worden door de vergadering herbenoemd voor een nieuwe
bestuursperiode.
Het bestuur vergaderde in 2015, 10 keer. Ook dit jaar maken wij dankbaar gebruik
van onze verenigingsruimte in Basisschool Triangel. Cursussen, alle lezingen en de
bestuursvergaderingen worden er gehouden. Het bestuur van Innovo zijn wij zeer
erkentelijk voor de ons geboden huisvesting.
Observatie
Rob Bömer, de vormgever van de vernieuwde Observatie, is op 19 maart 2015
overleden. Rob werd zeer gewaardeerd om zijn vakmanschap, open karakter en
humor, ook was hij een getalenteerd waarnemer en schrijver.
Joost Geraets neemt de opmaak voorlopig van hem over samen met Piëtro Cuypers.
Mede door de goede samenwerking en de inzet van de redactieleden is Observatie
uitgegroeid tot een professioneel verenigingsblad. Door enkele leden is ook in 2015
kopij aangeleverd waarvoor onze dank.
Het redactieteam bestaat momenteel uit: John Hannen, Jan Hermans, Ans Homburg,
Joost Geraets, Marianne Vos en Piëtro Cuypers, Piëtro verzorgt samen met Lei
Poelmans de opmaak.
De ledenadministratie wordt verzorgd door Lins Baars en Lei Hulsbosch.
In 2015 zijn er 12 afmeldingen, waarvan één geroyeerd en 5 nieuwe aanmeldingen.
De Kringloop telt op 1 januari 2015, 308 leden en per 31 december 2015, 301 leden.

Eind 2015 is er een start gemaakt om de website te vernieuwen; de vernieuwde
website is nu officieel in de lucht, waarvoor onze dank aan Lei Hulsbosch. Op deze
site is informatie te vinden over de vereniging in het algemeen, ons contactorgaan
Observatie, het jaarprogramma, de geplande cursussen en het excursieprogramma.
Ook kunnen leden foto’s sturen om op de site te plaatsen.
Lezingen en excursies in 2015
Donderdag 9 januari was de lezing door dhr. Jan Roymans met als onderwerp
archeologisch onderzoek in beekdalen en Maasdal. Hij verzorgde een boeiende
avond; 36 personen zijn aanwezig.
Vrijdag 27 februari na de jaarvergadering was de lezing door dhr. John Jagt over o.a.
fossiele ammonieten; er waren 58 personen aanwezig bij deze mooie en geslaagde
lezing van een goed en humoristisch verteller.
De lezing op 27 maart door Boena van Noorden was zeer interessant, hij vertelde
heel duidelijk aan de hand van schema’s en statistieken hoe het akkerreservaat te Sibbe
tot stand is gekomen en beheerd wordt; 61 personen waren aanwezig.
Op zondag 26 april was de ochtendexcursie naar het IJzerenbos te Susteren.
Er waren 22 deelnemers verdeeld in twee groepen met als gidsen Jo van Pol en John
Hannen. De weersomstandigheden tijdens deze excursie waren uitstekend met veel
bloeiende voorjaarsflora.
Zondag 31 mei een excursie naar de Tuspeel, waar 12 personen aan deelnamen op
deze ietwat miezerige dag; een mooie en interessante excursie in dit hoogveengebied
met bijzondere flora. Gidsen waren deze middag John Hannen en Jan Hermans.
Zaterdag 13 juni was de busexcursie naar de Eifel.
Met 48 personen vertrokken we in de vroege ochtend naar de Eifel,
We bezochten het Genfbachtal nabij Nettersheim en de Alendorfer Kalktriften nabij
Ripsdorf. In de ochtend regende het een uurtje, waarna het opklaarde en daarna
droog en heerlijk weer bleef.
Beide bezochte gebieden waren fantastisch in bloei met o.a. vele soorten prachtige
orchideeën. De koffie met apfelstrudel en het diner bij “Urfter Hof “ waren zoals we
gewend zijn uitstekend. Ook het namiddagadres voor koffie en gebak bij “Restaurant
Breuer” in Ripsdorf was goed. Kortom een prachtige excursiedag met dank aan de
organisatoren en de gidsen Jan Hermans en John Hannen, die de deelnemers steeds
wisten te boeien met hun deskundige uitleg.
Op zondag 12 juli de excursie naar het Meerlebroek; 17 personen bleken aanwezig op
deze regenachtige ochtend. Het gebied had zich goed ontwikkeld met interessante
planten, zoals Ronde zonnedauw, Pilvaren en wolfsklauw. Voor hilariteit in de groep
zorgde een zwemmende Dwergmuis. Gidsen Jan Hermans en John Hannen.
Zondag 27 september was de excursie naar de Busschop bij Heythuysen.
Er waren 26 personen aanwezig op deze zonnige middag. Mede door het mooie weer
een geslaagde excursie, waarbij o.a. de zeldzame truffelknotszwam werd gevonden.
Gidsen Jan Hermans en Jo van Pol.
De herfstexcursie was op zondag 18 oktober naar het Munnichsbos. Op deze zonnige
middag stonden 28 personen, waaronder 4 jeugdige deelnemers klaar op de
parkeerplaats om te vertrekken. De gidsen Jan Hermans, John Hannen en Jo van Pol
zorgden voor een geslaagde excursie. Zo werden diverse bijzondere paddenstoelen
gespot waaronder de vrij zeldzame Violette gordijnzwam.

Op vrijdag 20 november vond de tweejaarlijks terugkerende Varia-avond plaats.
Deze avond voor en door leden zorgt toch wel steeds voor een goede band onder de
leden. Er waren 61 personen aanwezig die luisterden en keken naar wat onze leden
presenteerden. Met dank aan Lei Hulsbosch voor de organisatie en de leden voor hun
bijdrage aan deze geslaagde avond.
Op vrijdag 11 december hield Jan Hermans een lezing over La Brenne, een
natuurparadijs in Midden-Frankrijk. Een gebied dat hij vele malen bezocht en waarvan
we deze avond prachtige beelden te zien kregen van de karakteristieke flora en fauna,
met een duidelijk verhaal over het bijzondere gebied. Er waren 60 personen aanwezig
die genoten van deze avond.
Zaterdag 26 december ging de traditionele winterwandeling dit jaar naar het mooie
gebied Groenewoud in Swalmen. Er waren 48 personen present die genoten op deze
zonnige dag van een mooie tocht langs de Swalm. Gidsen voor deze tocht waren Jan
Hermans en John Hannen.
Cursussen 2015
De vogelcursus is dit jaar voor de 24e keer gehouden, er waren 40 deelnemers
waarvan 19 beginners en 21 gevorderden. Gidsen voor deze cursus: Jan Hermans Leo
Koster, Geert Peeters, Jo van Pol en Tom Storcken.
De plantencursus “Planten leren doe je bij De Kringloop” kreeg dit jaar een vervolg
met dezelfde opzet als vorig jaar. In deze cursus kwamen enkele plantenfamilies
expliciet aan de orde. 31 deelnemers deden mee aan de buitenlessen en gingen samen
‘s avonds determineren. De gidsen Jan Hermans John Hannen en Jo van Pol zorgden
voor een geslaagde cursus.
De paddenstoelencursus telde dit jaar 24 deelnemers. De gidsen Jan Hermans, John
Hannen en Jo van Pol zorgden voor een leerzame cursus met vele bijzondere
waarnemingen.
Met dank aan de gidsen die veel tijd en kennis steken in de voorbereidingen, het
samenstellen van het cursusmateriaal en het geven van de cursussen.
In totaliteit hebben dit jaar 572 personen deelgenomen aan één of meerdere
activiteiten van “De Kringloop”, waarvan 276 bij de lezingen, 201 bij de excursies en
88 bij de cursussen. De grote opkomst mag toch wel bijzonder worden genoemd.
Betreft Groenvisie Maasgouw 2030
Landschapsvereniging De Kringloop heeft haar visie gegeven aan de Gemeente
Maasgouw betreft de conceptvisie Groenvisie Maasgouw 2030.
Mede namens het bestuur bedank ik alle leden die zich in 2015 op welke manier dan
ook voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt. Onze dank aan de leden die
enthousiast aan de cursussen en excursies in het veld meedoen en tijdens de lezingen
aanwezig zijn. Zij maken tenslotte de Kringloop tot een boeiende vereniging.
Wij stellen het enthousiasme en de inbreng van uw ideeën zeer op prijs en hopen ook
in 2016 op u allen te mogen rekenen.
Secretaris Ans Homburg

