Landschapsvereniging “De Kringloop”
Jaarverslag over het verenigingsjaar 2016
Op vrijdag 26 februari 2016 is de jaarvergadering gehouden over het verenigingsjaar
2015. Er zijn 38 personen aanwezig. Afwezig met kennisgeving: Herman Brueren,
Antoinette van Oosten, Fam. Spaanderman, fam. van Deutekom, Louis Op de kamp
en Math Bouts.
Het jaarverslag over 2015 door secretaris Ans Homburg wordt door de volledige
vergadering goedgekeurd.
Het financieel verslag over 2015 van penningmeester Lins Baars wordt door de
kascontrolecommissie bestaande uit Jan Vandewall en Marjolein Voerman
goedgekeurd; penningmeester en bestuur worden door de volledige vergadering
gedechargeerd.
Jan Vandewall en Marian Op de Kamp vormen de kascontrolecommissie over 2016.
Binnen het bestuur zijn Ans Homburg en Toos Bakker statutair aftredend, beiden
stellen zich herkiesbaar, zij worden door de vergadering herbenoemd voor een
nieuwe bestuursperiode van drie jaar.
Het bestuur vergaderde in 2016, 11 keer. De vereniging maakt 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.
Mede door de goede samenwerking en de inzet van de redactieleden is Observatie
een professioneel verenigingsblad. Door enkele leden is ook in 2016 kopij aangeleverd
waarvoor onze dank. Het redactieteam bestaat momenteel uit: John Hannen, Jan
Hermans, Ans Homburg en Marianne Vos. Piëtro Cuypers en Lei Poelmans verzorgen
samen de opmaak. Joost Geraets heeft als technisch ondersteuner afscheid genomen
van het redactieteam.
De ledenadministratie wordt verzorgd door Lins Baars en Lei Hulsbosch. In 2016
hebben zich 11 nieuwe leden aangemeld, er zijn 9 afmeldingen waarvan twéé leden
geroyeerd zijn. De Kringloop telt per 31-12-2016, 302 leden.
De website wordt vernieuwd en bijgewerkt door Lei Hulsbosch, onze dank hiervoor.
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 cursussen
Vrijdag 29 januari was de heer Ad Havermans te gast, hij verzorgde voor 58 personen
een duidelijke en interessante lezing over een geologische kennismaking met
Roemenië.

Op vrijdag 26 februari was de Jaarvergadering met aansluitend de lezing door de heer
Henk Heijligers over beheerwerkzaamheden van het Limburgs Landschap, in het
bijzonder het vlinderbeheer in het Weerterbos. Bij deze boeiende lezing waren 58
personen aanwezig.
Vrijdag 25 maart was de lezing door de heer Patrick Palmen, hij vertelde over vogels
in Limburg en andere bijzondere waarnemingen die hij tijdens zijn reizen observeert
en fotografeert. 64 Personen zijn aanwezig bij deze lezing met mooie foto’s en een
goed verhaal.
Op zondag 24 april was de excursie naar de De Doort, 22 personen waren aanwezig
om in dit prachtige gebied de mooie voorjaarsflora zoals Wilde narcissen,
Bosanamonen en Slanke sleutelbloem, te bewonderen. De gidsen John Hannen en Jo
van Pol wezen de deelnemers op al dit moois.
Zondag 29 mei was een excursie in het gebied van de Swalm. Bij regenachtig weer
stonden 16 personen en de gidsen John Hannen en Jan Hermans klaar op de
parkeerplaats voor een mooie excursie langs de Swalm. Er waren vele knaagsporen
van de Bever te zien.
Zaterdag 25 juni op deze regenachtige dag was er een excursie alleen voor leden naar
Kaldenbroek. Gids Bart Reintjes nam 10 personen mee in dit kwetsbare gebied met
bijzondere flora o.a. diverse zeggen en veel Klein glidkruid. De excursie is eerder
gestopt vanwege het slechte weer.
Op zondag 17 juli staan 24 deelnemers klaar voor een excursie naar de Luzenkamp.
Jan Hermans en Jo van Pol zijn de gidsen voor deze geslaagde excursie in een mooi
afwisselend gebied.
Zaterdag 24 september stond een bezoek aan het Natuurhistorisch Museum te
Maastricht op het programma. Ondanks de goede voorbereidingen door het bestuur
is deze excursie helaas vanwege te weinig aanmeldingen niet doorgegaan.
Zondag 30 oktober de herfstexcursie naar Beylshof, 25 deelnemers genoten van een
zonnige middag in een prachtig kleurrijk bos met veel soorten paddenstoelen, o.a.
Harslakzwam en Eikhaas. Gidsen Jo van Pol en John Hannen.
Vrijdag 25 november was de bijzonder mooie en interessante lezing en film door de
heren Jean Claessens en Jac Kleynen over de bestuiving bij orchideeën. Beide heren
zijn fantastische vertellers met humor en heel veel kennis van orchideeën. Bij deze
prachtige presentatie waren 32 deelnemers aanwezig die genoten van deze avond.
Op vrijdag 16 december gaf de heer Jan Hermans een lezing over Libellen in India. Er
waren 53 personen aanwezig bij deze boeiende lezing met prachtige foto`s van
kleurrijke libellen. Ook waren er proefdrukken in te zien van de natuurgids waar Jan
en Dhirenda Singh aan werken. Na deze lezing is duidelijk hoeveel werk er reeds
gedaan is maar ook hoeveel gebieden er nog bezocht moeten worden.

Maandag 26 december ging onze traditionele Kerstwandeling naar het zuidelijker deel
van het Munnichsbosch. Bij mooi zonnig weer wandelden 35 personen mee met de
gidsen Jan Hermans en John Hannen.
Cursussen
Het was de 25e keer dat de vogelcursus is gehouden, 62 personen hebben zich
opgegeven voor deze jubileum cursus waarvan 28 beginners en34 gevorderden. De
gidsen Jan Hermans, Leo Koster, Geert Peeters, Jo van Pol en Tom Storcken werden in
het zonnetje gezet. Er werd extra aandacht aan dit jubileum besteed door o.a. een
artikel in Observatie nr.2 waarin “25 jaar vogelcursus in vogelvlucht” werd
beschreven. Na de laatste buitenles werden de deelnemers verrast door een heerlijk
ontbijt dat klaarstond op fleurig gedekte tafels in de versierde centrale ruimte van
Basisschool Triangel. Tijdens het ontbijt droeg Jo van Pol een lied voor dat hij
begeleidde op zijn gitaar. Het begon met: “Jao, veer zeen, vogelieeërs mit hert en
zeel”, en eindigde met: Mit de kieker in de handj koekeloere mit verstandj, det
vogele, det sjüp toch eine bandj. Met deze woorden is veel gezegd. Tom Storcken
hield een voordracht over de Ringmus, van Toos Bakker en Marcel Verwijlen waren
enkele kunstwerken te zien. Lei Hulsbosch heeft prachtige placemats gemaakt die de
aanwezigen na afloop mee konden nemen. Voor allen die meehielpen om deze
ochtend in goede banen te leiden een hartelijk dank. We kunnen tevreden terugkijken
op deze speciale 25e vogelcursus.
De bomencursus kreeg dit jaar een vervolg met als thema “Bomen herkennen in de
zomer” gidsen voor deze cursus waren John Hannen en Pierre Theunissen, samen
hebben zij met Marianne Vos een nieuw cursusboek samengesteld; daar hebben zij
heel wat uurtjes ingestoken. 35 personen deden mee aan deze cursus.
De eerste korte sprinkhanencursus is dit jaar van start gegaan met als gidsen Jan
Hermans en John Hannen. 17 enthousiaste deelnemers volgden deze cursus. Jammer
dat een les is uitgevallen vanwege het zeer slechte weer.
Aan de paddenstoelencursus deden dit jaar 23 personen mee. De gidsen voor deze
cursus zijn Jan Hermans John Hannen en Jo van Pol, zij zorgden ook dit jaar weer
voor een leerzame cursus met bijzondere waarnemingen. De resultaten van deze
cursus zijn terug te vinden op onze site.
Voor al deze cursussen geldt dat de gidsen veel tijd en werk steken in het
voorbereiden van de cursus, het maken van de cursusboeken en het geven van de
cursus in het veld. Hiervoor onze hartelijke dank.
In totaliteit hebben dit jaar 499 personen deelgenomen aan één of meerdere
activiteiten van “De Kringloop”, waarvan 265 bij de lezingen, 97 bij de excursies en
137 bij de cursussen. De grote opkomst mag toch wel bijzonder worden genoemd.
Op de uitnodiging om mee te doen aan de “Natuurwerkdag IJzeren Rijn” op zaterdag
5 maart, hebben zich 7 personen aangemeld. Op verschillende locaties werd het spoor
op de Meinweg vrijgemaakt van hinderlijke opslag.
Mede namens het bestuur bedank ik alle leden die zich in 2016 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 2017 op u allen te mogen rekenen.
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