
Landschapsvereniging “De Kringloop”  
Jaarverslag over het verenigingsjaar 2017 

 
Op vrijdag 24 februari 2017 is de jaarvergadering gehouden over het verenigingsjaar 2016. Er waren 
38 personen aanwezig. Afwezig met kennisgeving: Piëtro Cuypers, Marianne Vos en Antoinette van 
Oosten.   

Het jaarverslag over 2016 door secretaris Ans Homburg wordt door de volledige vergadering 
goedgekeurd. 

Het financieel verslag over 2016 van penningmeester Lins Baars wordt door de kascontrolecommissie 
bestaande uit Jan Vandewall en Marian Op de Kamp goedgekeurd; penningmeester en bestuur 
worden door de volledige vergadering gedechargeerd. 
Marian op de Kamp en Ad van Dam vormen samen de kascontrolecommissie over 2017. 
 
In 2017 zijn binnen het bestuur de heren John Hannen, Jan Hermans en Lei Hulsbosch statutair 
aftredend, zij worden door de vergadering herbenoemd voor een nieuwe bestuursperiode van drie 
jaar.  
Ook Jan Hermans wordt herbenoemd als voorzitter van de vereniging voor een nieuwe 
bestuursperiode.  
Op de bestuursvergadering van 14 februari 2017 heeft Lins Baars te kennen gegeven dat hij om 
gezondheidsredenen moet stoppen als penningmeester van de vereniging. Het bestuur heeft begrip 
voor zijn besluit en gaat zich beraden hoe we deze belangrijke functie gaan invullen. 
Lei Hulsbosch neemt voorlopig de taak waarvan waarnemend penningmeester. 
De samenstelling van het bestuur is momenteel als volgt: Jan Hermans voorzitter, Ans Homburg 
secretaris, Lei Hulsbosch waarnemend penningmeester, en de leden  
Lins Baars, John Hannen, Toos Bakker en Jo van Pol.  
 
Het bestuur vergaderde in 2017 10 keer. 
Ook dit jaar maakten wij dankbaar gebruik van onze verenigingsruimte in Basisschool Triangel.  
De cursussen, alle lezingen en de bestuursvergaderingen worden er gehouden. Het bestuur van 
Innovo zijn wij zeer erkentelijk voor de ons geboden huisvesting.  
 
Observatie 
Mede door de inzet van de redactieleden is Observatie een professioneel verenigingsblad. Door 
enkele leden is ook in 2017 kopij aangeleverd waarvoor onze dank. John Hannen heeft te kennen 
gegeven dat hij eind 2017 stopt als redactielid; hij blijft wel schrijven voor Observatie. Het 
redactieteam bestaat momenteel uit: Jan Hermans, Ans Homburg en Marianne Vos. De vormgeving 
en opmaak wordt gemaakt door Piëtro Cuypers en Lei Poelmans.  
 
De ledenadministratie wordt in 2017 verzorgd door Lei Hulsbosch en Lins Baars. 
In 2017 hebben zich 9 nieuwe leden aangemeld, er zijn 16 afmeldingen; 6 leden zijn overleden en 
een lid moest worden geroyeerd. 
De Kringloop telt per 31-12-2017, 295 leden. 
 
De website wordt maandelijks vernieuwd en bijgewerkt door 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 kunt u er 
verslagen lezen over gehouden cursussen en u kunt foto’s op de site plaatsen. 
 



 
 
Lezingen en cursussen 
Vrijdag 27 januari was de lezing door Ad Havermans over stuifzand. Er werd ingegaan op het 
ontstaan van stuifzanden van de Weerter en Budeler Bergen en hun bijzonder ecosysteem. Ook 
vertelde hij over de bedreiging, het behoud en het herstel. 34 personen waren aanwezig bij deze 
boeiende lezing.  
Vrijdag 24 februari; na de jaarvergadering was Ernest van Asseldonk te gast, hij vertelde over zijn 
onderzoek “Alles wat leeft op de brem”. Met dit project wordt geprobeerd om alle aan brem 
gebonden insecten van Nationaal Park de Meinweg in kaart te brengen. 46 aanwezigen luisterden 
aandachtig naar zijn verhaal.  
Vrijdag 31 maart; lezing door Otto Plantema over bijzondere vogelwaarnemingen, vooral de diverse 
soorten Albatrossen kwamen aan bod. 76 personen waren aanwezig bij deze lezing met prachtige 
foto’s. 
Zondag 30 april; deze excursie, alleen voor leden, ging naar de blauwe bloemen van Baal. De vele 
duizenden Wilde boshyacinten toveren het “Wald der blauen Blumen” eind april begin mei de om 
tot een fantastisch blauw schouwspel. 28 deelnemers waren aanwezig bij deze prachtige excursie. 
Gidsen John Hannen en Jo van Pol. 
Zondag 28 mei; 8 personen waren aanwezig bij de excursie naar de Vuilbemden; deze excursie stond 
in het teken van “de flora en fauna van een oude steilrand aan de Maas”. Dit gebied is op de schop 
gegaan met als hoofddoel het natte brongebied te herstellen.  
Gidsen John Hannen en Jo van Pol. 
Zaterdag 24 juni; 38 leden verzamelden zich al in de vroege ochtendzon op de Markt in Linne voor 
de busexcursie richting Ripsdorf in de Eifel. In de ochtend bezochten we het Schafbachtal, een prachtig 
beekdal met schrale graslanden, vochtige tot natte weiden met een grote diversiteit aan flora en 
fauna. In de middag wandelden we de Kalvarieberg bij Alendorf omhoog, een kalkheuvel met talrijke 
Jeneverbesstruiken, rijk aan orchideeën en gentianen. Ondanks de droogte zijn er toch veel mooie 
waarnemingen gedaan, ook de Rode wouw heeft zich goed laten zien. 
De ontvangst bij Hotel Breuer te Ripsdorf was erg goed. Het diner was goed verzorgd en smaakte 
voortreffelijk. De deelnemers waren zeer tevreden over deze mooie dag in de Eifel. Dank aan de 
gidsen Jan Hermans en John Hannen en de overige bestuursleden voor de organisatie. 
Zondag 27 augustus; de excursie naar de Weerter en Budeler Bergen was gepland in navolging van 
de lezing in januari door Ad Havermans over stuifzand. 10 personen waren aanwezig bij een leuke 
en verrassende excursie die je op een andere manier doet kijken naar het landschap. Ook werden er 
door gids Ad Havermans en de deelnemers veldexperimenten uitgevoerd, een bijzondere excursie. 
Zondag 24 september; een mooie excursie naar het Heijkersbroek bij Ell. We bezochten voornamelijk 
de “Weerenbroekpoel” en omgeving waar kleinschalig ecologisch beheer wordt toegepast, 13 
personen genoten van deze fijne ochtend waarbij gids Jan Hermans uitleg gaf over de 
natuurontwikkeling in dit gebied. 
Zondag 29 oktober; we bezochten de ons zo vertrouwde Meinweg, 30 deelnemers stonden met de 
paraplu in aanslag klaar op de parkeerplaats bij Venhof voor de herfstexcursie in het teken van 
paddenstoelen. Gidsen Jo van Pol en John Hannen. 
Vrijdag 24 november; de Varia-avond voor en door leden stond in 2017 ook weer op het 
programma, 8 leden hadden zich opgegeven om iets te laten zien en of te vertellen over een 
zelfgekozen onderwerp. Voor 65 toehoorders verzorgden zij een prachtige avond. Met dank aan de 
deelnemers en speciaal aan Lei Hulsbosch voor de organisatie.  
Vrijdag 15 december; 38 personen waren aanwezig bij de lezing over paddenstoelen, Henk Henczyk 
vertelde een goed opgebouwd en duidelijk verhaal over paddenstoelen in Limburg, ook kwamen 
enkele bijzondere vondsten aan bod. 
Dinsdag 26 december; aan de jaarlijkse Kerstwandeling in het landgoed Rozendaal deden 30 
personen mee, mede door het goede weer was het een fijne wandeling. Gidsen Jan Hermans en John 
Hannen. 
 



 
 
 
Cursussen 
Aan de 26e vogelcursus deden 14 beginners en 19 gevorderden mee. 
De cursus had als thema watervogels, de gidsen voor deze cursus waren Jan Hermans, Leo Koster, 
Geert Peeters, Jo van Pol en Tom Storcken. Lei Hulsbosch heeft het cursusboekje “Vogels herkennen” 
gemaakt dat bij deze cursus gebruikt wordt.  
 
In 2017 is ook weer een bomencursus met als thema “Zomerkenmerken” gegeven. 
19 personen deden aan deze cursus mee. Er werd gebruik gemaakt van het cursusboek “Bomen 
herkennen in de zomer” samengesteld door de gidsen Pierre Theunissen en John Hannen. 
 
Voor het eerst werd er in 2017 bij de Kringloop een Mierencursus gegeven; voor deze cursus hadden 
zich 20 personen aangemeld. Er werden determinatietabellen gebruikt om mieren op naam te kunnen 
brengen. Mede door het mooie weer tijdens de buitenlessen en de veelzijdigheid van waarnemingen 
kunnen we spreken van een zeer geslaagde cursus. De gidsen voor deze cursus waren Jan Hermans 
en John Hannen. 
 
Ook de paddenstoelencursus ging weer in 2017 van start met 22 deelnemers. Het is steeds weer 
verrassend dat veel bijzondere soorten gevonden worden, zoals de Koperrode spijkerzwam en de 
Gele knotszwam.  Voor deze cursus wordt het cursusboek “Paddenstoelen herkennen in het veld” 
gebruikt. De gidsen John Hannen, Jan Hermans en Jo van Pol zorgden voor een boeiende cursus.  
 
Onze gidsen steken veel tijd en werk in de voorbereiding van de cursussen, het maken van de 
cursusboeken en het geven van de cursus in het veld. Hiervoor onze hartelijke dank. 
 
In 2017 hebben in totaliteit 470 personen deelgenomen aan een of meerdere activiteiten van “De 
Kringloop” waarvan 259 bij de lezingen, 127 bij de excursies en 84 bij de cursussen. 
 
Mede namens het bestuur bedank ik alle leden die zich in 2017 op welke manier dan ook voor de 
vereniging verdienstelijk hebben gemaakt. Ook onze dank aan de leden die enthousiast aan de 
cursussen en excursies in het veld meedoen of 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 2018 op u 
allen te mogen rekenen. 
 
 
 
Landschapsvereniging “De Kringloop” Linne 
Secretaris Mw. Ans Homburg 
23-febr- 2018 

 


