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“Just living is not enough. One must have 
sunshine, freedom, and a little flower." * 
 
- Hans Christian Andersen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Alleen leven is niet genoeg, Je hebt zonneschijn nodig, vrijheid en een 
klein bloemetje. 
**Foto Kaft: Alexandra via Pixabay 
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Woord van de waarnemend voorzitter 
Beste Natuurliefhebbers, 
Het oude jaar 2020 net achter de rug, geen leuk jaar en het begin 
van dit jaar ook niet om naar huis te schrijven. Corona en nog eens 
Corona je wordt al bijna ziek van als je het woord hoort, leest of 
schrijft. Begin nu wel de hoop te krijgen dat er eindelijk wat zicht 
komt op weer wat betere tijden.  

Ouderen onder ons zijn al gevaccineerd of zijn binnenkort aan de 
beurt. Donkere dagen zijn gelukkig weer voorbij, de dagen breken 
aan dat de natuur weer tot leven komt altijd heel mooi om mee te 
maken. De grote hoop is dat wij als IVN weer wat kunnen 
organiseren om samen te komen en bij te praten, want dat wordt 
toch wel het meeste gemist. 

Inmiddels heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden, we 
hadden dit gebeuren graag met jullie willen delen tijdens een 
gezellige ledenvergadering. Helaas nu in deze tijd nog niet mogelijk. 
Wanneer je hebt aangegeven te willen stoppen leef je er ook naar 
toe. Jeanny en Yvonne hadden ruimschoots van te voren 
aangegeven dat zij wilden stoppen. Jeanny 25 jaar secretaris en 
Yvonne 8 jaar voorzitter. We hebben in een online 
ledenvergadering afscheid genomen en Jeanny en Yvonne bedankt 
voor hun geweldige inzet voor IVN Meerssen en hun verblijd met 
een mooi afscheidscadeau namens bestuur en leden. 

Charlotte Neuhaus-Claessens en Edwin Smeets zijn bereid 
bevonden en met toestemming van de aanwezige online IVN leden 
om in het bestuur plaats te nemen. Charlotte als secretaris en 
Edwin als vicevoorzitter. Ria Tuyt-Aretz blijft in het bestuur als 
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bestuurslid en ikzelf zal nog voor een jaar waarnemend voorzitter, 
penningmeester en ledenadministrateur zijn. 

We hopen dit jaar jongeren en ouderen te enthousiasmeren om 
mee te helpen in het voortbestaan van de oudste IVN-vereniging 
van Nederland opgericht in 1959. 

Tot slot wens ik Charlotte en Edwin heel veel succes en wijsheid toe 
onze vereniging levend te houden, natuurlijk met ondersteuning 
van het rest zittende bestuur en actieve leden. 

Met natuurlijke groet, 

Waarnemend voorzitter Jack Savelberg   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Charlotte Neuhaus  
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Verslag Algemene Ledenvergadering van 25 januari 2021 
Digitaal gehouden via Meetme.bit.nl.  

Ingelogd  
Bestuur, Wil Lemmens, Bert Sauter, Annelies Heijnen, Iny Brounts, 
Fiel van de Berg, Riet Hautvast, Jef Smeets, Jo Lexis, Wim en Els 
Derks, Leo Voragen, John Bronckers, Truus en Hannie Smeets: in 
totaal 20 personen.                                                           

1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte 
welkom bij deze Algemene Ledenvergadering. Voor de eerste 
keer door de omstandigheden een digitale Ledenvergadering. 
Er zijn geen schriftelijke vragen binnen gekomen.  
Vervolgens gedenkt Yvonne de overleden leden in het 
afgelopen verenigingsjaar: Toon Rongen, Anneke Lelieveld, 
Lucien Dillman en Dhr. van der Most. 

2. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2020  wordt 
door de vergadering zonder op – of aanmerkingen 
goedgekeurd. 

3. Samenstelling Bestuur 2021: 
Yvonne houdt een toespraak en bedankt Jeanny voor het 
gedane secretariaat gedurende 25 jaren.  
Jack houdt een toespraak en bedankt Yvonne voor het 
voorzitterschap.  
Yvonne zegt op de achtergrond wel nog actief te blijven.  
Wil Lemmens dankt Yvonne en Jeanny voor de inzet van de 
afgelopen jaren. 

4. Functieverdeling van het nieuwe bestuur: 
Jack Savelberg is voor 1 jaar waarnemend voorzitter, 
penningmeester en ledenadministrateur. 

Meerssen 
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Jack verwelkomt twee nieuwe bestuursleden te weten: 
Charlotte Neuhaus, om als bestuurslid/secretaris en  
Edwin Smeets om als bestuurslid/vicevoorzitter toe te treden 
tot het bestuur.  
De leden aanwezig tijdens de vergadering stemmen hiermee in. 

5. Het IVN jaarverslag wordt besproken. 
Door Covid-19 is het helaas geen actief jaar geweest. 
De vereniging telt 190 leden. 
Er gingen slechts 3 excursies/wandelingen en 2 lezingen door. 
Aan de familie–activiteit in de herfstvakantie namen 350 
mensen deel. 
De kroedwusj werd dit jaar door 5 personen gebundeld. 
Het uitje voor vrijwilligers, de barbecue voor de werkgroep 
Landschapsonderhoud, de Eendaagse, het jaarlijks uitstapje 
voor de leden en de Kerstviering gingen niet door. 
De paddenwerkgroep is wel actief geweest.  
De werkgroep Landschapsonderhoud heeft toch nog toen het 
mogelijk was, de nodige uren gewerkt. 

6. Het financieel overzicht van 2020 en de begroting 2021. 
De leden die de vergadering volgen, hebben de balans, 
financieel overzicht, overzicht inkomsten en uitgaven 2020 en 
de begroting 2021 als bijlage toegestuurd gekregen.  
Jack vraagt of alles duidelijk is. Er waren geen vragen. 

7. Verslag van de kascontrole-commissie. 
Jo Lexis en Wil Lemmens hebben de kastcontrole uitgevoerd. 
Alles keurig in orde bevonden en ze verlenen hiermee de 
penningmeester decharge. 
Volgend jaar bestaat de kascontrole-commissie uit Wil 
Lemmens en Leo Voragen. 

8. Het Huishoudelijk Reglement moet gewijzigd worden t.b.v. Het 
contributiebeleid. 
Nieuwe leden kunnen vanaf 2022 alleen nog maar als Landelijk 
IVN-lid toetreden. 
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9. Contributie 2021. 
De contributies in 2022 blijven gelijk onder voorbehoud van 
prijswijziging van het abonnement op De Natuurgids en het 
lidmaatschap van IVN Landelijk.   
De contributies voor 2022 zijn dus als volgt: 
A-lid =   donateurlid van afd. Meerssen   €  14,=  
B-lid =   A plus De Natuurgids                     €  31,=    
C-lid =   B plus Landelijk lid                          €  43,= 
D-lid =   A plus Landelijk lid                         €  26,= 
Huisgenootlid                                                 €   5,= 
Nieuwe leden worden vanaf 2022 ingeschreven als D-lid. 

10. Nieuwsbrief/ website en Persberichten gaat Charlotte in de 
toekomst doen. Voorlopig in samenwerking met het bestuur. 

11. Rondvraag. 
Edwin heeft mensen bereid gevonden om samen mee een 
Jeugdgroep op te richten. Jack zegt dat de ouders hierin ook 
betrokken moeten worden, we zijn geen kinderopvang. 
Wim Derks dankt  Yvonne en Jeanny voor hun langdurige inzet. 
Wim en Els Derks vinden dat de Jeugdgroep weer samen kan 
met IVN Ulestraten. Voor de Jeugdgroep eventueel contact  
opnemen met wethouder IJff. Dan ook contact zoeken met bs. 
De Wereldster, Meerssen en bs. Triangel Ulestraten. 
Leo stelt voor lezingen digitaal te organiseren. Gezien de 
opkomst voor de digitale vergadering nu, is het geen haalbare 
kaart, zegt Yvonne. 
Wim Derks attendeert op de opnames voor Vliegveld door 1-
Vandaag, Vroege Vogels; i.v.m. Het lawaaiigste stilte-gebied in 
Zuid-Limburg. De nature Today-app geeft ook veel informatie. 

Huldiging jubilarissen 

25 jaar lid:    Dhr. Jef Conings, Meerssen;  Mw. M.Extra-Aart 
Meerssen, Mw. Irene van Hattum, Bunde;  Jeanny   
Bronckers , Meerssen    
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40 jaar lid:    Mw. Mientje Frijns-Heuts; 
50 jaar lid:    Dhr. J. Cortenraad, Heerderweg, Maastricht. 

De jubilarissen hebben al bloemen en een fles wijn ontvangen. 

 
Met dank aan Ria Tuijt- Aretz voor het maken van de notulen van de 
algemene ledenvergadering 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Charlotte Neuhaus 
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Corona en Natuur 
 
Wil je op de hoogte gehouden worden over actuele onderwerpen 
in de natuur dan kun jij je aanmelden voor een gratis dagelijks 
natuurbericht op www.naturetoday.com  
Els Derks-van der Wiel 

Het zal u natuurlijk niet 
verbazen dat wij inmiddels 
al een kijkje hebben 
genomen op de site waar 
Els naar verwijst en we 
kwamen tot de ontdekking 
dat daar bijzonder veel te 
zien is. Dagelijks is er een 
natuurjournaal, een 
natuurbericht en een 
natuurkalender. Wie liever 
alleen de locatie gebonden 
natuurinformatie bekijkt 
kan dat doen op 
www.naturetoday.nl 
En dan is er ook nog een 
app voor de telefoon die u kunt  downloaden via de appstores van 
Apple of Google Play. 

 
 
   
 

Dankjewel Els, goede tip! 

http://www.naturetoday.com/
http://www.naturetoday.nl/
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. . . 50 vogels spotten . . .  
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IVN Maastricht viert dit jaat haar 50-jarig jubileum en hier gaan we 
veel aandacht aan besteden door het organiseren van een palet 
aan activiteiten. 
Eén van die activiteiten is de wedstrijd “50 vogels spotten”, 
georganiseerd door de Werkgroep Vogels van IVN Maastricht. 
Van zaterdag 29 mei 12:00 uur tot zondag 30 mei 12:00 uur kunnen 
groepen vogelaars en gezinnen met kinderen proberen zoveel 
mogelijk vogelsoorten te spotten binnen de gemeente Maastricht. 
Vogelspotters kunnen zicht verenigen in groepjes van maximaal 6 
personen. Elk groepje zorgt voor een contactpersoon. Zoek binnen 
je vereniging of daarbuiten maatjes die dit ook een uitdaging 
vinden of doe mee als gezin. 
Voor de groep vogelaars die de meeste soorten weet waar te 
nemen is een prijs voorzien. 
Voor gezinnen is een 
afzonderlijke prijs te 
winnen.Het inschrijfgeld is 
€2,= voor volwassenen en 
€1,= voor kinderen. Het 
wedstrijdreglement wordt 
toegestuurd na aanmelding. 
Meld je voorlopig aan via e-
mail: 
50vogelsspotten@gmail.com  
Heb je vragen dan kun je die 
ook stellen via dit e-
mailadres. 
 
 
 
Foto: Charlotte Neuhaus 

mailto:50vogelsspotten@gmail.com
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Foto: pexels.com 

 

Niet de hand van God  

Door Paul Notten 
 

Zo af en toe duiken in mijn geest herinneringen op uit een ver 
verleden: gedachtes over allerlei voorvallen en gebeurtenissen uit 
mijn jeugd, Limburgse woorden of uitdrukkingen die niet meer in 
mijn dagelijkse actuele bestand zitten.  Doet zich zo’n moment 
voor dan heb ik graag een papier bij de hand want, voor hetzelfde 
geld is die snelle geheugenflits weer even plots verdwenen. De 
aanleiding voor zo’n opleving in het geheugen is vaak iets heel 
gewoons in die zin dat je iets ziet en dat in je geheugen op 
hetzelfde moment een koppeling tot stand komt met een in het 
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verleden opgedane gelijksoortige ervaring. Zo las ik onlangs in het 
levensverhaal over Frans de Munck, doelman in het elftal van 
Fortuna ’54 uit Geleen, dat de man handen had zo groot als 
kolenschoppen. Meteen duiken dan in mijn herinnering op de 
beelden van een aantal oorvijgen die ik in de jaren veertig, vijftig 
van de vorige eeuw heb opgelopen.  

 

Opgelopen oorvijg nummer 1. Het zal in het jaar 1947 of daar direct 
nabij geweest zijn dat ik als kind, ongewild, voor de buitenwereld 
wel eens ondeugend kon zijn. Als jongelingen waren we in die tijd 
vrijwel steeds buitenshuis: ravottend in de grote tuin achter mijn 
ouderlijk huis, zwervend door de vele ons omringende weilanden 
en velden en iedere woensdag en zaterdagmiddag struinend door 
het bosgebied van de Breuk. Met in die dagen ook regelmatig 
uitstapjes naar het vliegveld waar altijd wel iets te beleven was. Ik 
zwierf er rond alsof ik bij het (toen nog zeldzame) meubilair 
behoorde. Op het platform waar de vliegtuigen parkeerden hielp ik 
mijnheer Muyters uit Ulestraten regelmatig met het bijvullen van 
brandstof in de kleinere vliegtuigen met behulp van een verrijdbare 
pomp die met een hevel werd bediend.  Regelmatig vertoefde ik in 
de verkeerstoren waar ik goede maatjes was met Wil Janssen van 
de meteo op de benedenste verdieping of bij Louis Kruythof die als 
verkeersleider hoog in die toren zorgde voor de communicatie met 
landende of vertrekkende vliegtuigen. De in zo’n verkeerstoren 
klassieke uitdrukking ‘ready to take off’ heb ik daar dan ook heel 
wat keren gehoord. Misschien zat die uitdrukking wel in mijn hoofd 
toen een grote groep lokale genodigden rond een Dakota DC3 liep 
in afwachting van een vlucht. Die mensen waren duidelijk 
dolenthousiast over hetgeen hen te wachten stond. Ik liep tussen 
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al die mensen alsof ik bij de crew behoorde van het vliegtuig.  Op 
enig moment kreeg de toenmalige havenmeester Stibbe mij in het 
vizier. Ik had eigenlijk een blik van herkenning van hem verwacht 
want hij had met zijn jeep al vele malen achter ons aangezeten als 
we via de Schaapsweg en over de startbaan van stalen platen naar 
de lagere school in Ulestraten gingen. In de ogen van heer Stibbe 
was niet zozeer herkenning als wel irritatie en ongeloof dat ik daar 
tussen al die genodigden rondscharrelde alsof ik ook bij de 
uitverkorenen behoorde. Het volgende moment stond Stibbe naast 
me, gaf mij met volle hand een draai om mijn oren en snauwde mij 
toe: wat doe jij hier?     

 

 

Foto: Amber Brierly by Pexels 
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Opgelopen oorvijg nummer 2. De basis voor de tweede akte wordt 
gelegd in de moestuin van mijn ouderlijk huis. Halverwege de tuin 
staat een meer dan levensgrote kersenboom, soort Gascogne, die 
ieder jaar zo’n twee tot drie honderd kilogram opbrengt. Om 
voorbereid te zijn op grote oogsten zijn tegen de onderstam van de 
boom een groot aantal staken met vork geplaatst (noot schrijver: 
in het dialect aangeduid met ‘sjtiepe’). De staken worden gebruikt 
om takken met al te veel fruit te ondersteunen opdat die niet 
doorbreken.  Hoe kom ik in deze omstandigheden aan mijn tweede 
oorvijg? Aan de andere zijde van het ons belendend weiland ligt de 
tuin van buurman Martin Waelen. Martin is sterk, groot en heeft 
als boerenzoon handen die, schat ik in, groter zijn dan die van Frans 
de Munck. Vanuit mijn jeugdige overmoed meen ik opeens naar 
mijn buurman te moeten roepen: ‘lange walvusj’!. Martin is met die 
uitroep duidelijk niet verheugd. Hij raapt in de tuin enige brokken 
droge aarde op (het moet vermoedelijk in de droge/warme zomer 
van 1947 geweest zijn)  en gooit die in mijn richting terwijl ik mij 
beschut heb opgesteld achter de boomstaken onder de 
kersenboom. Tegen de boomstaken spatten de kluiten met een 
stofwolkje uit elkaar.   

 

Het verhaal krijgt een vervolg als ik korte tijd later over een 
verwilderd terrein van Waterstaat zwerf dat gelegen is aan het eind 
van de Schonen Steynweg, langs de Parallelweg richting Maastricht 
(thans weiland familie Zeegers). Zo’n slordig terrein werd destijds 
nogal eens ge(mis)bruikt om er ‘ aomere’ (as uit de kachel) neer te 
gooien. Ook dient dat terrein regelmatig als staanplek voor 
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rondtrekkende woonwagengezinnen. Maar het is ook een gebied 
waar je eens ongestoord kon rondstruinen. Dat ongestoord liep 
voor mij anders af. Midden op het terrein kwam ik zo maar pardoes 
buurman Martin Waelen tegen en die bedacht zich bij herinnering 
aan de eerder door mij gedane uitroep geen moment en gaf mij 
met zijn beproefde hand een oorvijg die mij nu nog heugt. 
Desondanks, eind goed, al goed. Later zijn Martin en ik goede 
maatjes geworden en ben ik zelfs eens voor hem op het hoge dak 
gekropen om een spreeuw ‘uit te halen’. 

 

Lange walvusj! Martin is met die uitroep 
duidelijk niet verheugd 

 

Opgelopen oorvijg nummer 3. Daar kan ik kort over zijn. Plaats en 
tijd van handeling begin jaren vijftig, weer direct nabij het vliegveld. 
We waren met velen in een weiland gekropen aan de andere kant 
van de toenmalige Rijksweg, net tegenover het eind van de 
Schonen Steynweg. Er was op het vliegveld waar nog steeds de 
stalen platen lagen iets te doen met vliegtuigen. Opeens stond er 
een politieagent bij het hek dat toegang gaf tot het weiland; druk 
gesticulerend gebaarde hij dat we uit dat weiland moesten komen. 
Dat gebeurde maar …. erg langzaam, een soort schuifelend protest.  
Ik schoof mee, even langzaam als de rest. Gekomen bij de 
politieagent die in de opening bij het weiland stond, gaf die kerel 
mij toch onverwacht een draai om mijn oren, zó dat ik er na al die 
jaren nog boos om word. Vooral ook vanwege de overduidelijke 
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onrechtvaardigheid: honderden illegalen in dat  weiland en alleen 
ik kreeg een lel om mijn oren! 

Zó, dat heb ik na 67 jaren even van mij afgeschreven. 

paulmanotten@gmail.com. 

 

 

 

 

Paddentrek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Игорь Куксинский via Pexels 

mailto:paulmanotten@gmail.com
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Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief is de paddentrek 
alweer in volle gang en zijn de vrijwilligers van IVN Meerssen druk 
in de weer de padden veilig over te laten steken bij Buitengoed 
Vaeshartelt.  
 
De hoofdfiguur in dit verhaal is de Gewone pad ofwel Bufo bufo. 
Padden zijn amfibieën dat wil zeggen dat ze zowel in het water als 
op het land kunnen leven. Het zijn verwanten van de kikkers, 
maar anders dan de meeste kikkers zijn ze veel minder aan water 
gebonden. 
Twee andere verschillen met kikkers zijn  
-de huid: droog en ruw bij de padden, glad en slijmerig bij de   
kikkers 
-de voortbeweging: padden schuifelen en maken kleine sprongen, 
terwijl kikkers grote sprongen maken. 
Padden hebben bruine en groen camouflagekleuren, die ze onder 
invloed van temperatuur en stemming ook nog eens langzaam 
kunnen veranderen. Het vlekkenpatroon op de buik is  
daarentegen constant en uniek voor elke pad. 
 
Door hun schutkleur, het vermogen om bij gevaar zichzelf “dik” te 
maken (door hun adem in te houden) en hun vooral nachtelijke 
levenswijze zijn ze als volwassen dier tamelijk veilig voor 
roofdieren. Padden kunnen soms ook meer dan 40 jaar (dat leest 
u goed) oud worden. Een dier dat ze toch te na komt kan rekenen 
op on aangenaam contact met paddengif. Padden produceren dit 
in klieren (de wratjes) in hun huid. Voor mensen is dit 
onschadelijk. 
 
NUTTIG 
Padden eten per nacht hun eigen lichaamsgewicht aan o.a. slakken 
en insecten: rupsen, kevers, luizen en mieren. Kunt u zich 
voorstellen hoe nuttig ze in uw tuin kunnen zijn? 
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WAAR GAAN ZE NAAR TOE? 
 

Foto: Jack Savelberg 
 
In het voorjaar ,bij stijgende temperatuur, ontwaken ze uit hun 
winterslaap en verlaten hun overwinteringsplaats op reis naar het  
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water waar ze zijn geboren, om te paren. Soms zie je een 
“tandem” een vrouwtje met een mannetje op haar rug. Geen 
probleem, het grotere vrouwtje  is daar sterk genoeg voor. 
 
GEVAAR 
Helaas worden er jaarlijks vele duizenden padden tijdens de trek 
doodgereden: een pad kan er wel een half uur over doen om een 
straat over te steken. 
Onze vrijwilligers proberen dit te voorkomen, door de padden te 
helpen met de oversteek. 
 
Wie meer wil weten kan kijken op www.ravon.nl 
Tekst: RAVON Nederland 

 

Foto: Chris F. via Pexels  

http://www.ravon.nl/
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Even voorstellen: Edwin Smeets 
Ik ben Edwin Smeets, eigenaar van Bloemenhuis de Zonnestraal te 
Meerssen. Gelukkig getrouwd met Lilian en trotse vader van zoon 
Koen. 

Ik omschrijf mijzelf als een zeer positief ingestelde, 42-jarige, 
alleskunner die niks teveel is en ondertussen precies weet waar de 
‘geluksmomenten’ zitten. 

Mijn instelling: “een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd”. 
Problemen zet ik om in oplossingen, no-nonsense en doorgaan, 
“geniet en werk met plezier”, “leef je leven en werk als een paard”. 

Dit is wat ik van thuis uit heb meegekregen en mij heeft gebracht 
waar ik nu ben.  

En ik ben er trots op! 

Op 21-jarige leeftijd ben ik 
begonnen met Bloemenhuis de 
Zonnestraal. Een tot op heden goed lopend en divers bedrijf, waar 
de klant altijd centraal staat en niks teveel is.  

De laatste jaren ben ik actief en betrokken geweest bij (en bij 
sommige tot op heden nog steeds) Ondernemersvereniging 
Sfeervol Meerssen, Sinterklaascomité, KinderVakantieWerk, 
Buurtvereniging Gasthuisstraat, Buurtnetwerken Gemeente 
Meerssen. 
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Besturen, contacten leggen, initiëren van en meehelpen bij 
evenementen en activiteiten is mij niet vreemd. Behalve bij mijn 
mooie bloemenzaak ligt mijn passie vooral bij het enthousiasmeren 
van mensen, altijd met een groot sociaal doel voor ogen en 
handelend in het grotere belang.  

Allemaal eigenschappen die mijns inziens goed van pas komen bij 
mijn vicevoorzitterschap bij  IVN Meerssen.   

 

 

 

 
 
 
Hoe laat ik de Amaryllis overleven? 
 
Op onze beurt zeggen wij dank voor de talloze bedankjes en leuke 
reacties die we van u mochten ontvangen na het bezorgen van de 
Amaryllis. Wij hopen van ganser harte dat u er lang van heeft 
kunnen genieten. 
De meeste bloemen zullen inmiddels wel zijn uitgebloeid. En nu? 
Nu is het de kunst om hem te laten overleven zodat u er volgend 
jaar weer van kunt genieten. Een diepte-investering, zeg maar. 
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Hoe doet u dat? 
Zet de bol in goede potgrond in een pot die zoveel groter is als de 
bol, dat u minstens 4 cm over hebt van de bol tot de rand van de 
pot  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto:Hans Benn via Pixabay 
 
Het kan geen kwaad om de bloemstelen af te snijden, maar ook de 
bloemstelen zijn voorzien van bladgroen en zorgen voor de 
fotosynthese waar de amaryllis bol baat bij heeft. Uitgebloeide 
bloemen kunt u er net boven de bloemsteel, af knijpen maar dat is 
niet echt nodig. Als u geluk heeft kunnen er zelfs mooie 
zaadknoppen groeien op de bloemsteel. De bloemstelen zullen 
vanzelf afsterven en als ze verdord zijn kunt u ze verwijderen. 
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Nu zullen er uit de bol brede groene bladeren verschijnen. Die 
moeten we aan de groei houden! De plant moet op een zo licht 
mogelijke plek staan, het liefst direct achter een raam om zoveel 
mogelijk licht uit onze korte (winter) dag te kunnen halen. De plant 
verlangt nu ook regelmatig (elke 2 weken) wat voedsel in het water. 
Hoe meer bladeren de plant maakt, des te beter de bloei volgende 
keer is. Wanneer de nachttemperatuur boven de 8 graden is 
(meestal eind mei) kunnen de planten op een zonnige plek in de 
tuin gezet worden. Niet in de volle zon, maar zeker niet in de volle 
schaduw. Blijven water geven en regelmatig voeding blijven geven.  
 
Na de groeiperiode in de zomer, heeft de amaryllis haar winter-rust 
periode nodig. Zet haar een week of 8 bij een temperatuur van 10 
tot 15 graad Celsius. Laat haar groene blad er aan zitten, dit komt 
de plant alleen maar ten goede. In deze periode zal uw amaryllis 
nauwelijks groeien en dus weinig water nodig hebben maar het 
groene blad zal toch nog water verdampen, dus probeer de grond 
in de pot wel een beetje vochtig te houden. 
 
Na deze rust periode zet u de amaryllis weer in de warmte, liefst bij 
20 graden of meer. Bij het voelen van deze warmte zal uw amaryllis 
bol denken dat de winter-rust periode weer voorbij is en de lente 
is begonnen. De amaryllis zal nu weer verder gaan met groeien en 
gaan bloeien. 
 
Ook als u alles goed heeft gedaan om de amaryllis over te houden 
komt het toch wel eens voor dat een amaryllis toch niet bloeit. In 
dat geval zijn de omstandigheden niet gunstig genoeg geweest voor 
de amaryllis om een bloem aan te leggen. De zomer is niet warm 
genoeg geweest waardoor de Amaryllis niet voldoende is 
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aangesterkt of ze heeft in een te kleine pot gestaan waardoor zij 
zich niet goed kon ontwikkelen. Misschien was er te kort licht of 
niet de juiste voeding in de grond… houdt er in ieder geval rekening 
mee dat het niet altijd lukt uw Amaryllis weer in bloei te krijgen. 
 
Succes ermee. Wij zijn in ieder geval benieuwd naar uw ervaringen, 
dus horen graag volgend jaar van u. 
 
 
 

  



25 
 

VOOR KINDEREN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Heiko Stein via Pixaby 

IN SCHOTLAND ligt een streek die Galloway heet. Dat 
spreek je zo uit: gelloowei. 
Het weer is er koel met veel regen en ’s winters sneeuw. 
Al eeuwen geleden liepen daar galloway- koeien in de 
heuvels. Ze konden goed overleven in dat ruige klimaat 
van Schotland en dat is nog steeds zo. 
 
 
Galloways lopen al zo’n 30 jaar ook in Nederland rond. Je 
kunt ze tegenkomen in natuurgebieden. Ze hebben weinig 
zorg nodig en kunnen het hele jaar buiten blijven. Ook in 
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de winter. Onze Nederlandse koe is wat dat betreft een 
watje. 
 
WORDT EEN NATUURGEBIED niet verzorgd dan groeit 
het dicht. Na een tijdje is het een bos. De galloways eten 
gras, boompjes en struiken. Zo houden ze het gebied 
open. Er gaan dan mooie wilde planten groeien. Daar 
komen weer insecten op af. En op die insecten komen 
weer vogels af. Ook de poep van de koeien trekt insecten 
en vogels aan. Zo zorgen die galloways voor meer planten 
en dieren in de natuur. 
 
Galloways kun je vinden langs de Maas en de Geul en in 
andere natuurgebieden. Er zijn wandelroutes, maar je 
mag daar vaak ook vrij door de natuur struinen. Net als 
de galloways. 
GALLOWAYS LEVEN IN een kleine groep, een kudde. Ze 
zoeken zelf hun eten, ze hebben geen hulp nodig bij het 
kalven en ze kunnen goed tegen de regen en de kou. 
Daarom zijn galloways zo geschikt om het hele jaar vrij in 
de natuur te leven. Het kalf kan zelfs inde winter worden 
geboren. Het drinkt het eerste half jaar (of nog langer) 
bij zijn moeder. Haar supervette melk is gezond en maakt 
het kalf sterk. 
 
Toch houden de mensen van Het Limburgs Landschap de 
galloways in de gaten. Je weet nooit of er iets gebeurt 
waar hulp voor nodig is. 
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ZO KUN JE DE GALLOWAYS HERKENNEN: 
• meestal zwart (soms bruin of wittig) 
• brede kop en schouders 
• geen hoorns 
• behaarde oren 
• dikke ruwe vacht, krullig en golvend 
• korte poten 

Kijk ook eens naar de drollen. Die zijn stevig. Heel anders 
dan de kledderflats van een koe in de wei. 
 
GALLOWAYS hebben een vriendelijk en rustig karakter. 
Maar pas op….. ze zijn niet tam. Het blijven dieren die 
zelfstandig in de natuur leven. Dat moet ook zo blijven.  
Dus:  

• NOOIT aaien of voeren 
• houd afstand, minstens 25 meter 
• loop niet dwars door de kudde  
• ga niet tussen een moeder en haar kalf staan. 
• Houd je hond aan de lijn 

 
Misschien kun je aan je ouders of opa en oma vragen eens  
Met jou naar de Maasvallei of de Dellen te gaan. Dan kun 
je de galloways zelf zien. Maak dan een tekening van de  
galloway maken. Als je wil mag je er een foto van maken 
en opsturen naar ivnmeerssen@gmail.com Je mag hem ook 
inleveren bij Edwin Smeets van De Zonnestraal in 
Meerssen. En wie weet komt jouw tekening dan de 
volgende keer in de Nieuwsbrief. 
 
 
 

mailto:ivnmeerssen@gmail.com
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