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HET STEENUILTJE
SEIZOENSBLAD IVN MUNSTERGELEEN

13 april 2022 Jaarvergadering
BELEEF DE NATUUR!

In memoriam Jo Heinemans
Op 15 januari 2022 is Jo Heinemans overleden.
Een man met gevoel voor humor die jarenlang heel
veel heeft betekend voor onze vereniging.
Aimabel en zeer behulpzaam.
Die thuis in de kelder van zijn appartement een
werkplaatsje had waarin veel geklust werd voor het
IVN.
Ook in de Heemtuin is hij zeer actief geweest. Zo heeft
hij de nieuwbouw van het Heemtuinhuis na de brand
begeleid en heringericht.
De afdeling IVN Munstergeleen sloot daarmee een
moeilijke episode af. Terwijl de resten van het oude
heemtuinhuis nog na smeulden (februari 2009) viel
het toenmalige bestuur uit elkaar. Samen met de
beheerder, Marc Houben, heeft Jo zich ingespannen
om de boel bij elkaar te houden en nieuwe bestuur
ders te vinden. Zelf is hij penningmeester geweest tot
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Foto gemaakt op 31 december 2011

31-12-2011 (zie foto). Spoedig na de opening van het
nieuwe heemtuinhuis werd dit op zijn initiatief ver
rijkt met een ‘nonolet’, ofwel een natuurlijk toilet.
Met een clubje maakte hij lange wandelingen door de
natuur waarbij veel door hem werd gefotografeerd.
Fotograferen was een grote hobby. Veel foto’s werden
door hem getoond op ledenvergaderingen en in Het
Steenuiltje geplaatst.
Nog maar enkele jaren geleden mochten we Jo soms
verwelkomen in de Heemtuin. Wij zagen hoe dierbaar
die hem was en probeerden hem te helpen er woor
den voor te vinden.
De herinnering aan hem blijft ons dierbaar.
Vanwege zijn grote verdienste voor de vereniging, zal
ik op de komende Algemene ledenvergadering een
voorstel doen Jo Heinemans postuum ingevolge arti
kel 6 lid 3 van de Statuten te benoemen tot erelid van
IVN Munstergeleen.
Pierre Wijnen, voorzitter.
IVN MUNSTERGELEEN

HET STEENUILTJE
Voorwoord

INHOUD

Beste leden en donateurs,
Dit Steenuiltje staat grotendeels in het teken van de Alge
mene ledenvergadering te houden op 13 april 2022 waarop
een grote bestuurswisseling gaat plaatsvinden.
Het gehele DB neemt na vele jaren afscheid van het bestuur.
Tevens ga ik in op de situatie waarin onze vereniging
momenteel verkeert.
Leden en contributieleden zijn van harte welkom op de ALV
die gehouden wordt in het Scoutinghuis Munstergeleen,
Geldakkerstraat 2, 6151 BX, aanvang 19.30 uur.
Door corona wordt nu pas verantwoording afgelegd over
de jaren 2020 & 2021.

2 In memoriam Jo Heinemans (Pierre
Wijnen)

Indien U komt gaarne aanmelden voor 5 april. (pierrewij
nen2@gmail.com).

11-12 Activiteitenagenda

Over deze vergadering en een aantal andere zaken wil ik U
onderstaand als scheidend voorzitter informeren.

3-4 Voorwoord (Pierre Wijnen)
5 Foto's picknicksets Hondskerk &
perenwei
6 Jaarvergadering
7-10 Twee jaarverslagen

13 Aangenaam verrast (Pie Cilissen)
14 Bestuur

Het bestuur.

15 Picknickset BelaefBóngerd

De secretaris en de voorzitter gaan na 13 jaar het bestuur
verlaten, de penningmeester na 6 jaar.
Conform de Statuten treedt het gehele bestuur bij de ALV
op 13 april af. Inmiddels is bekend dat Leonne, Hub en
Maarten zich herkiesbaar stellen. Indien er nog andere
gegadigden zijn voor een bestuursfunctie, gelieve dit bij mij
te melden voor 12 april a.s.

16 Lei Hoenpoel & BelaefBóngerd

Een terugblik.
IVN Munstergeleen is een gezonde vereniging die zich
vanaf 2009 tot heden aanzienlijk heeft doorontwikkeld.
Telde de afdeling in 2010 140 donateurs en 12 IVN-leden,
per 31 december waren die aantallen 156, resp. 67.
Het vertrekkend bestuur had graag afscheid willen nemen
tijdens een feest ter gelegenheid van ons vijftigjarig be
staan dat in het voorjaar had moeten plaats vinden. Door
omstandigheden kan dit niet doorgaan. Eveneens was het
de bedoeling de nieuwe Statuten met een naamswijziging
voor onze vereniging ter goedkeuring voor te leggen aan de
ALV. Ook dit kan niet doorgaan. Jammer …
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Colofon
Het Steenuiltje is het seizoensblad van
IVN Munstergeleen. Dit lentenummer is
het laatste dat uitkomt onder redactie
van Ben Bongers (b.j.j.m.bongers@home.
nl). Alle voorgaande nummers zijn te
vinden in het Steenuitjesarchief op de
site, www.ivn.nl/afdeling/munstergeleen.
De foto's in dit nummer zijn gemaakt
door Pie Cilissen, Ewa Pienkowska, Pierre
Wijnen en Ben Bongers
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Voorwoord (vervolg)
Zonder anderen te kort te doen zijn er 2 personen die
de afgelopen jaren een bijzondere bijdrage aan de
kwaliteit van onze vereniging hebben geleverd: Ben
Bongers en Hub Mulders.
Ben meer gefocust op het buitengebeuren (hoewel …,
jarenlang heeft hij alle heggen geschoren …), Hub op
de Heemtuin.
Ben Bongers
Ben is een voormalig leraar klassieke talen en dat
hebben we geweten. Veel van hetgeen hij heeft
neergezet is voorzien van Latijnse teksten. Ben heeft
een ongelofelijke dadendrang.
Hij heeft zich o.a. beziggehouden met, in willekeuri
ge volgorde:
Het verwerven van subsidies. De jaarlijkse Oranje
fonds activiteiten; maatschappelijke stage van Tre
vianum-leerlingen; de uitgebreide stukken voor de
jaarvergadering; het ontwerp en de eindredactie van
het Steenuiltje; zijn meesterwerk Glana Nova: Drie
ommetjes langs de vernieuwde Geleenbeek met het
Glanapad, Glanismonument, Liciniuspad (aan het
bos ontrukt m.m.v. asielzoekers en leerlingen van het
Trevianum) met Liciniusmonument en de prinses
senbomen; de Romulus en Remussteen; het monu
mentje aan de voet van de oude beuk bij de Heemtuin;
deelnemer aan het regionale IVN-overleg; medewer
king aan het tot stand komen van een gemeentelijke
regeling voor straatbomenkap; het corona-aanden
ken in de Heemtuin; een picknickset bij de Hondskerk
en recent de sets in de perenwei (zie foto) en in de
BelaefBóngerd; bedenker van een nieuwe naam voor
onze vereniging: ‘IVN MunsterGeleenSittard’. Gewel
dig toch als U bedenkt dat IVN Sittard-Geleen opge
heven is. Tenslotte: in de Heemtuin bevindt zich de
Ben Bongers-Jo Douven allee aan de achterkant van
het Heemtuinhuis met een onverwoestbare grondke
ring.
Ben is voor al zijn verdienste 3 jaar geleden koninklijk
onderscheiden, het moge duidelijk zijn waarom.

Toch wil ik nog een scheidend bestuurslid apart be
noemen. Onze penningmeester Theo Lemmens. Hij
heeft 6 jaar voortreffelijk werk verricht.
Penningmeesterschap in onze vereniging vraagt
nauwgezetheid, bij declaraties snelheid en zin in
puzzelwerk. Neem nou de contributie. Leden via IVN
Amsterdam, contributie leden via onze vereniging,
allen met of zonder Steenuiltje. Drie tarieven waar
over na 1 januari op betaling moet worden gewaakt.
Ga er maar aanstaan.
Ik ben genoemde mensen en de overige bestuursle
den dankbaar voor de bijdrage aan onze vereniging
en de wijze waarop we hebben samengewerkt.
Het Steenuiltje.
De redactie van het Steenuiltje is tot en met dit
nummer in handen van Ben Bongers. Ook de zorg
voor de advertenties die erin staan. U allen bent in de
loop der jaren getuige geweest van een mooi opgezet
blad, dat per seizoen en … op tijd verscheen.
Nu Ben stopt moet op zoek worden gegaan naar een
nieuwe eindredacteur. Hopelijk slaagt het nieuwe
bestuur daarin en kan het Steenuiltje verder met deze
kwaliteit worden uitgegeven.
De projecten.
Zoals vermeld in onze Statuten, onder de doelstellin
gen, heeft het IVN naast educatie nog een andere
belangrijke taak waaraan door IVN Munstergeleen
heel wat aandacht wordt besteed. Namelijk invloed
uitoefenen op besluitvorming door de overheid.
Ik ga daar onderstaand wat uitgebreider op in omdat
bij het Sterrenbos, dat landelijk grote aandacht heeft
gehad, IVN Limburg zich in eerste instantie solidair
verklaarde met de actie voerders. Inmiddels zijn zij
daar gelukkig op teruggekomen. We zijn geen actie
voerders. We zien het in de meeste gevallen als onze
taak de balans te zoeken tussen natuurbelangen en
economische belangen. In onze Statuten wordt een
en ander mooi beschreven.

Hub Mulders

Project Watersley.

Onze Heemtuin staat er geweldig op. Het vraagt een
hele organisatie en veel tijd om de zaak draaiende te
houden. Met zijn kennis van zaken weet hij anderen
enthousiast te maken om als team in de Heemtuin
aan de slag te gaan. Zo is de Heemtuin de afgelopen
jaren uitgebreid met een plantenkas, een vogelkijk
wand en heeft een herordening van de planten
plaatsgevonden. Ook het rooster voor de zondags
dienst wordt door hem keurig verzorgd. Het afgelo
pen jaar heeft hij zich verdienstelijk gemaakt met de
medeorganisatie van de natuurgidsenopleiding.
Naast de Heemtuin houdt hij zich actief bezig met
adviezen over lopende projecten. Hub is om het in
natuurtermen te zeggen een onvermoeibare dui
zendpoot. Hij heeft te kennen gegeven terug te willen
komen als bestuurslid.

Gevraagd door de gemeente om mee te denken hoe
het nieuwe bestemmingsplan er gaat uitzien heeft de
Commissie Ruimtelijke Ordening van IVN Munster
geleen veel aandacht en energie hieraan besteed..
Op onze site kunt U in detail meer informatie lezen.
Met dank aan Christina, onze Webmaster.
Het project Glanerbrook is momenteel eveneens re
levant en Maarten en Hub begeleiden een en ander.
Afgerond is het project Stadspark waarvan we vinden
dat onze inbreng in het gereedgekomen plan te zien
is en waarvan we mogen constateren dat de samen
werking met de gemeente uitstekend is verlopen.
Bij deze doe ik wederom een oproep aan ter zake
geïnteresseerden om zich te melden voor deelname
aan projecten in de sfeer van RO.
Pierre Wijnen
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Jaarvergadering over 2020 & 2021
Door de corona-omstandigheden lopen wij inmiddels twee jaar achter met de jaarvergaderingen.
Op woensdag 13 april 2022 houden wij, in het Scoutinghuis, Geldakkerstraat 2, 6151 BX Munstergeleen, één
jaarvergadering over de beide jaren 2020 en 2021.
De agenda voor deze algemene ledenvergadering luidt als volgt.
19..30 uur inloop leden en donateurs met koffie/thee en vlaai.
1. 19.45 uur opening van de vergadering met welkomstwoord van de voorzitter
2. Algemene opmerkingen of aanpassingen over het verslag van de jaarvergadering dd. dinsdag 11 februari
2020
3. Jaarverslag 2020. Verslagen werkgroepen & financieel jaaroverzicht 2020
4. Jaarverslag 2021. Verslagen werkgroepen & financieel jaaroverzicht 2021
5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie
6. Huldiging jubilarissen en benoeming ereleden.
50 jaar IVN-lid zijn: de heer Jo Douven en mevrouw G. Hoovers-Witteveen;
40 jaar:ivn-lid is: mevrouw Uta Jessen
Het bestuur stelt voor Lisa Gijsen-van de Schoor en Jo Heinemans (postuum) te benoemen tot ereleden
7. Wijziging afdelingsnaam
Een nieuwe naam is noodzakelijk geworden door de vergroting van ons werkgebied als gevolg van de
opheffing van IVN Sittard-Geleen per 01-01-2020.
Aan de leden wordt gevraagd of zij kunnen instemmen met de naam 'IVN MunsterGeleenSittard', zoals
gepubliceerd in Het Steenuiltje Herfst 2021.
Het vastleggen van de nieuwe naam op deze vergadering is ook noodzakelijk voor de nieuwe statuten die
het bestuur zal voorleggen op de volgende ledenvergadering op 11 oktober 2022.
8. Verkiezing nieuw bestuur
Kandidaat hebben zich gesteld: Leonne Könings, Josette Janssen, Ilona Schmeets, Maarten Hinskens, Fred
Vroomen en Hub Mulders.
Tegenkandidaten kunnen zich opgeven tot 4 april bij de secretaris
De kandidaten stellen zich voor en lichten toe welke rol zij willen vervullen in het bestuur.
9. Aftreden oud bestuur, installatie nieuw bestuur
10. Benoeming voorzitter door de leden
11. Rondvraag.
12. Sluiting .
Notulist van deze Algemene LedenVergadering: Jan Weerts; hij houdt ook de presentielijst bij.

Het was even schrikken: Het mooie gebied waarin de Romulus en Remussteen ligt en waar de Pater Karelweg doorheen loopt is grondig omgewoeld.
De persleiding van het riool is om een of andere reden bovengronds gehaald en ontsiert het hele gebied. Naar verluidt is dit maar tijdelijk.
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Twee jaarverslagen
Jaarverslag 2020 IVN Munstergeleen
Op 31 december 2020 telde de vereniging 57 leden en
152 donateurs. De aanwas van leden in dit jaar is
veroorzaakt door de opheffing, per 1 januari 2020, van
de afdeling Sittard-Geleen - met dank aan IVN Neder
land voor het aanschrijven van de leden van de op
geheven afdeling.
Activiteitenprogramma
Het jaar verliep anders dan voorgenomen door de
coronacrisis die zich nog voor het begin van het
openstellingsseizoen Heemtuin openbaarde. Daar
door viel het in samenwerking met IVN Born – Land
van Swentibold opgestelde activiteitenprogramma
grotendeels in het water.
Hieronder de activiteiten die wel door zijn gegaan
met telkens het deelnemersaantal:
2 maart Vogelexcursie Borgharen 11
4 maart excursie Stadspark o.l.v. Harrij Gijsen 15
5 oktober excursie Terworm o.l.v. Gerrit Haak 27
12 augustus Kroedwösjactie Harrij Gijsen (i.p.v wan
deling) 50
27 september bodemdieren in de Heemtuin 5
Andere acties in het buitengebied
Ingestoken werd op de actie Bee Friendly van KRO/
NCRV. Toen deze actie door corona langs andere lij
nen verder ging dan voorzien werd op de Wanenberg
boven de Heemtuin een strook van 50 m omgespit en
ingezaaid met zaad van de Bijenstichting.
Eind maart werd besloten als voorschot op het 50-ja
rig bestaan van de afdeling in 2022 een jubileumpick
nickset te plaatsen bij de Hondskerk op de gemeen
tegrens. De plaatsing heeft nog voor het einde van
het jaar zijn beslag gekregen. Ook is nog voor het
einde van het jaar een nieuwe voedertafel geplaatst.
In het Geleenderveld zijn alle wegen en paden inmid
dels voorzien van robiniahouten naamblokken. Dit
zelfde gebeurt met het oostelijke buitengebied. Vijf
naamblokken zijn in 2020 geplaatst. De overige 21
dienen volgens afspraak met de gemeente te volgen
in 2021.
De Lei Hoenpoel is geïntegreerd met de wei waarvan
hij oorspronkelijk ook deel uitmaakt. Deze wei zal in
2021 door Stichting Plök! i.s.m. de gemeente worden
ontwikkeld tot BelaefBóngerd. De Lei Hoenpoel zal na
ontruiming worden nagekeken op lekken.
Verslag werkgroep heemtuin 2020
2020 was een bewogen jaar. Op 7 januari brandde de
tuun langs het Steingraafpad in de volle lengte (78 m)
af. Wij hebben alle zeilen moeten bijzetten om alles
op te ruimen, de afrastering vernieuwen en het per
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ceel klaar te maken voor herbeplanting. Toen deed
het coronavirus zijn intrede. Dit had grote impact
voor iedereen. Per direct werden de werkzaamheden
gestopt en werd er een besluit genomen om de
heemtuin voor het publiek te sluiten. Na verloop van
tijd werden reguliere werkzaamheden door een
kleine groep vrijwilligers, verspreid over diverse
dagen, verricht. Koffie/thee werd buiten geserveerd.
Natuurlijk alles op gepaste afstand. Op 7 juni hebben
we de heemtuin voor het publiek opengesteld. Er was
een looproute aangelegd. Het heemtuinhuis en toilet
was gesloten voor publiek.
We hebben een boekwerk samengesteld om veilig te
kunnen werken volgens de wettelijke instructies. Dit
ligt in het heemtuinhuis.
De schoolwerkgroep heeft een nieuwe opbergkast
gekocht. Deze kast staat in de voorruimte van het
heemtuinhuis.
Door een lage waterstand was het opschonen van de
vijvers dit jaar makkelijker. Dit ging wel ten koste van
diverse gewassen die door de droogte het loodje
hadden gelegd.
We hebben veel snoeiwerk verricht, zodat we meer
licht in de heemtuin krijgen ten gunste van de onder
beplanting. Piet Huits en Wim Boers hebben een begin
gemaakt om biodivers te kunnen tuinieren in de
boerengaard. Als eerste werd een kompostbak ge
plaatst bij de landbouwgewassen zodat deze bak
beter te zien is bij excursies en bij lessen met jeugdi
gen.
Miel v.d. Vring en Pierre Wijnen hebben een insec
tenhotel gemaakt van pallets. De verdere uitwerking
zal door het schoolproject worden uitgevoerd.
In de boerentuin werd het reguliere werk gedaan en
bij de ingang van de gaard werd ter verfraaiing een
bloemenperk aangelegd. Dit is tevens goed voor bijen
en insecten. Natuurlijk werden de egels niet vergeten,
zij werden bijgevoerd.
Achter de vijver plaatste Ben Bongers een monument
ter bezwering van het coronavirus.
Diverse planten van verschillende biotopen werden
uitgezaaid of opgekweekt in de kas.
Vanaf week 5 t/m 31 december heeft Wim Boers de
temperatuur en neerslag in de heemtuin opgenomen.
Totaal: 628 mm neerslag. In week 8: minimum tem
peratuur 1.9 graden. In week 33: maximum tempera
tuur 38.2 graden. In week 49: minimum temperatuur
2.9 graden.
Door de vogelwerkgroep plus Hub Mulders werd een
nieuwe voedertafel geplaatst ter vervanging van de
oude (50 jaar geleden), naast de banken en tafel die
door Pierre Wijnen & Ben Bongers zijn geplaatst.
Met z’n allen hebben we 2.244 uren in de heemtuin
gewerkt. Op de zondagen was de heemtuin in totaal
120 uur open voor publiek. Op gepaste afstand hebben
we toch nog 1.072 bezoekers mogen begroeten. De
giften waren dit jaar 424,75 euro.
Vanwege de lockdown in december en dientengevol
ge het niet doorgaan van de nieuwjaarsreceptie op
zaterdag 2 januari ontvingen de vrijwilligers een
kerstsurprise.
Hub Mulders. 19 januari 2021.
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Verslag werkgroep natuurgidsen 2020
Door de pandemie zijn de meeste activiteiten gecan
celd. De volgende activiteiten hebben wel doorgang
gevonden: Vogelexcursie op maandag 2 maart langs
de Maas door Stuf Kaasenbrood met ca. 12 personen.
Excursie door het stadspark van Sittard op 4 maart
door Harrie Gijsen met 15 personen. De bodemdier
tjes dag in de heemtuin op 27 september door Lex
Vlieks was een groot succes ondanks de geringe op
komst. De bomenexcursie bij kasteel Terworm door
Gerrit Haak was eveneens een succes en zeer interes
sant. 27 Personen hebben hieraan deelgenomen.
Als onderdeel van zijn opleiding tot landschapsgids
heeft Kees Blankers een route uitgezet in de omgeving
van de Wanenberg en Hondskerk. Paul Leenders
(aspirant)natuurgids is gestart met een werkgroep
natuur-en bermenbeleid voor de gemeente Sittard-
Geleen. De opleiding tot natuurgids heeft het moeilijk
gehad. We hebben lessen online moeten geven, in
kleine groepen erop uit moeten trekken en zolang als
de coronacrisis duurt zal het cursusteam voor het
praktijkgedeelte routes moeten uitzetten die de
cursisten moeten volgen en beschrijven. Voor 2021
hebben we het jaarprogramma samengesteld, maar
natuurlijk onder voorbehoud.
Hub Mulders, 19 januari 2021.
Vacature
Els Rongen heeft in mei haar beschikbaarheid als
coördinator bezoekers opgezegd. Als zodanig regelde
zij de afspraken met groepen die zich aanmeldden
voor een bezoek aan de Heemtuin en legde zij contact
met een beschikbare gids. Deze functie is tot op heden
vacant.
Seizoensblad Het Steenuiltje
In mei zag de redacteur zich genoodzaakt zich voor
een half jaar ziek te melden, hetgeen zou betekenen
dat zomer- en herfstnummer gingen vervallen. Uit
eindelijk werden beide verenigd in een ‘nazomer
nummer’, dat in augustus verscheen. Er zijn afspra
ken gemaakt met Paul van Hulsen om mede de re
dactie te vormen. De redacteur, tevens secretaris,
heeft de werkzaamheden in augustus weer opgepakt.
Verslag van de schoolgidsenwerkgroep
Heel graag had ik leuke activiteiten en rondleidingen
willen benoemen van het afgelopen jaar, maar helaas
ging veel niet door vanwege alle maatregelen…. Al
leen bij de bodemdiertjesdag konden we assisteren.
Ook hebben we de binnenruimte een flinke opruim
beurt gegeven en een nieuwe gidsenkast gevuld met
materiaal wat we het komende jaar weer hopen te
kunnen gebruiken. De vrijwilligers in de tuin hebben
echter niet stilgezeten en bleven doorgaan met ver
nieuwingen, wat voor ons zeer belangrijk is! Zo is het
wilde bijenkijkkastje aangepast door de buisjes te
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vervangen met plaatjes en een glaswandje zodat deze
in het voorjaar weer bewoond kan worden. Compost
bakken werden vernieuwd en kregen een zodanige
plek zodat er door ons beter naar bodemdiertjes kan
worden gezocht. Er wordt in de grond een wormenbak
gemaakt met een onbreekbaar glazen wand. En zoals
al verteld in het vorige nummer van Het Steenuiltje
is er een nieuw insectenhotel gebouwd naar het
voorbeeld van het hotel in het Wildpark te Gangelt.
Er is al contact gelegd met een Basisschool en de
Buitenschoolse opvang om het insectenhotel te hel
pen vullen met nestgelegenheid en men was enthou
siast. Boven op het platte dak is er bijenvriendelijk
zaadgoed gestrooid en muurplanten gepoot zodat het
er mooi groen gaat uitzien in het voorjaar. We houden
u op de hoogte hoe het zich gaat ontwikkelen. We
hopen dat we de Heemtuin veilig open kunnen zetten
en wellicht in de zomer weer in vrijheid rondleidin
gen en activiteiten kunnen organiseren.
Toos van der Vring
Financieel jaaroverzicht 2020
Afgelopen jaar zullen we niet licht vergeten. Na een
gezellige nieuwjaarsborrel werden we een week later
opgeschrikt door het afbranden van onze ecohaag (de
tuun). Gelukkig hebben we de schade snel kunnen
herstellen, en heeft de gemeente via de verzekering
het grootste gedeelte van de schade vergoed. Daarna
werd 2020 overschaduwd door Corona. De heemtuin
is slechts een beperkte tijd toegankelijk geweest, en
bijna alle activiteiten zijn geannuleerd. Ondanks de
beperkte opening van de heemtuin hebben we bijna
€500 aan donaties gekregen. Ook de kroetwösj-acti
viteit van Harrie Gijzen was een groot succes (€250).
Aan de inkomstenkant is de subsidie van de gemeen
te, de bijdrage van leden en begunstigers, en de RA
BO-clubactie van groot belang voor onze vereniging.
Hierdoor hebben we alle activiteiten die mogelijk
waren kunnen uitvoeren. Onze grootste kostenpos
ten zijn Het Steenuiltje, de heemtuin, het gebouw, en
de wekelijkse kosten van onderhoud. Er zijn een
aantal speciale activiteiten uitgevoerd, waarvoor
voldoende middelen beschikbaar waren, zoals de
nieuwe bewegwijzering van het buitengebied, de
picknickset, en de vogelvoedertafel. Hiervoor is ook
extra financiële van de gemeente binnengehaald.
Onze totale financiële positie is gezond, waardoor het
niet noodzakelijk is de bijdrage van onze begunstigers
in het volgende jaar te verhogen. Zo gauw de omstan
digheden het toelaten zal er een jaarvergadering
plaatsvinden, waarin het financiële jaarverslag ook
ter tafel komt
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Jaarverslag 2021 IVN Munstergeleen
Ledenaantal per 31 december 2021: 67 IVN-leden
Donateurs: 156
Relaties (op abonneelijst Het Steenuiltje): 18
Overzicht logboek heemtuin 2021 (opgave Hub Mul
ders 01-01-2022).
De hoogste temperatuur was in week 24: +37.2.
De laagste temperatuur was in het voorjaar week
5: -2.2.
De laagste temperatuur was in najaar week 51: - 4.4.
De opgemeten neerslag 570 mm.
Gewerkte uren: 1800.
Bezoekersaantal: 1.334.
Ontvangen giften van de bezoekers: 387,81 euro
In coronatijden (vallend onder de regels van het
RIVM) is de Heemtuin voor publiek gesloten gebleven.
Seizoensblad Het Steenuiltje
Er verschenen 4 nummers zoals gebruikelijk. 20, 16,
24 en 20 pp.
Buitengebied – naamblokken:
Gefaciliteerd door de gemeente werden 24 stuks in
totaal geplaatst in het oostelijke buitengebied (1 x
Botkuilweg en 1 x Schelbergzijweg ontbreken nog i.v.
m. werkzaamheden Windraak; de naamblokken in
het westelijke buitengebied zijn geplaatst in 2019 en
2020).
Banken Corio Glana
Twee donateurs van de afdeling lieten op 9 december
i.s.m. de gemeente en Corio Glana (samenwerkings
project van gemeentes waar de Geleenbeek doorheen
stroomt) twee banken plaatsen met daarop hun eigen
namen en de verenigingsnaam IVN (zie ook het len
tenummer van Het Steenuiltje).
Vijvermonitoring
Sinds 2020 houdt Pie Cilissen de stand van het water
leven in de vijvers en de belendende poel bij. Zie ook
jaargang 48 de nummers 2, 3, en 4 van Het Steenuiltje
waar u een omschrijving van de aanwezige amfibieën
kunt lezen. De waterkwaliteit in de poel met de lelies
was prima; in de poel ervoor is iets minder; deze is
einde jaar "bemest" om een beter waterkwaliteit te
krijgen. De 2 kleine waterpartijtjes "kraamkamers"
van salamanders was goed. Er waren veel jonge
dieren van de Gewone pad, bruine- groene kikker
evenals de kleine water- en de alpenwatersalaman
ders, de in onze poelen voorkomende dieren. Voor
2022 gaat hij naar de aanwezige slakken en het on
derwaterleven kijken.
Vanaf 2022 zal Pie ook de Lei Hoenpoel aan de Hod
delsley gaan monitoren. Deze is in 2020 geïntegreerd
met de BelaefBóngerd en in vervolg daarop in 2021
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gerepareerd en beter afgestemd op amfibieën (diepte
verminderd). Een kleiner poeltje is toegevoegd voor
dat het water vanaf de Wanenberg de grote poel be
reikt. Wij hopen dat dit kleine poeltje ook gaat func
tioneren. In maart 2022 is de bodem daarvan nog niet
waterdicht. Bosgroep Zuid-Nederland houdt dit met
ons in de gaten.
Detachering
In het werkgebied van IVN Munstergeleen is sinds
2017 Stichting Plök met veel elan bezig met het on
derhoud van bestaande en de aanleg van nieuwe
boomgaarden. De hierboven genoemde BelaefBón
gerd is zo’n nieuwe boomgaard.
Ondergetekende, Ben Bongers, heeft zichzelf gedeta
cheerd bij Plök en natuurlijk zijn ook andere IVN-le
den en geïnteresseerden van harte welkom.
Naast het onderhoud van de boomgaarden en het
verwerken van de oogst stimuleert Plök ook het ge
bruik ervan als plaatsen van samenkomst: er worden
picknicks, festivals en dergelijke gehouden. Plök
timmert verder aan de weg door verkoop van zijn
producten, geeft voorlichting op scholen en verzorgt
excursies voor leerlingen.
De samenwerking tussen IVN en Plök is vermeld op
het informatiebord van de BelaefBóngerd en zal ook
worden vermeld op het infopaneel dat wordt ge
plaatst bij de door donateurs van IVN Munstergeleen
gesponsorde picknickset boven op de helling van de
BelaefBóngerd.
Activiteitenprogramma 2021
Jos Diederen zo. 4 april Epen – niet doorgegaan
Harrie Gijsen wo. 14 april Absbroekbos – niet doorge
gaan, verschoven naar 17 okt.
wo. 12 mei Susteren – niet doorgegaan12 augustus:
kroedwösj afhalen – ong. 150 personen
17 oktober Absbroekbos, 1 deelnemer
Jean Engels 17 oktober: Schwienswei, 11 deelnemers
Lex Vlieks zo. 6 juni Slootjesdag, 5 deelnemers
26 september: bodemdiertjesdag, 5 deelnemers
6 november Nacht van de Nacht, 5 deelnemers
Dinsdag 16 november spinnen – niet doorgegaan
BS Munstergeleen 21 juli groep 6: 35 leerlingen +
begeleiding
24 september groep 5: 35 leerlingen + begeleiding
Hub Mulders: zo 22 aug. in en om Daniken – 9
deelnemers
Fred Penners zo 20 juni Zonnewende Kelten– niet
doorgegaan
Gerrit Haak zo. 7 november Imstenraderbos – 9
deelnemers
9 november werkdag bomenonderhoud (bomenfesti
val) 120 deelnemende kinderen
19 november stiltewandeling i.s.m. Plök – 30
deelnemers
21 november afsluiting natuurgidsencursus in de
heemtuin– 98 bezoekers
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Verslag van de Schoolgidsen werkgroep van de
Heemtuin over 2021.
Als schoolgidsen werkgroep hebben wij ook last van
corona.
In 2020 en 2021 konden veel activiteiten niet door
gaan.
Toen het weer even kon hadden we de Brede school
uit Munstergeleen in de Heemtuin. Opgesplitst in
groepjes ging een deel van de jeugd op zoek naar
kleine kriebeldiertjes gewapend met schepjes en
loepjes. Daar hadden ze veel plezier aan.
De anderen hielden zich bezig met het insectenhotel.
Er werd zeer ijverig gewerkt
en ze hadden veel plezier met elkaar.
In de komende tijd zal dit nog wel een vervolg krijgen
want het insectenhotel behoeft nog aanvulling....
In ons laatste Steenuiltje staat hierover een verslag
met foto's.
In onze groep wordt ook gewerkt aan een kabouter
pad voor de kleintjes, daarover later meer.....
Jong en oud is blij dat we de draad weer op mogen
pakken in onze mooie Heemtuin.
Namens de scholenwerkgroep,
Betty Dijkstra
Projecten
Hiervoor verwijzen we naar het voorwoord van de
voorzitter.
Jubilarissen in 2022:
50 jaar:
Jo Douven
Mevr. G. Hoovers-Witteveen
40 jaar:
Uta Jessen

Financieel Jaarverslag
Door corona hebben we in 2021 geen jaarvergadering
kunnen houden. Thans kunnen we op 13 april bij
elkaar komen, waarbij we terugkijken op twee vere
nigingsjaren, te weten 2020 en 2021.
Door corona zijn in beide jaren veel activiteiten ge
canceld, maar het werk in de heemtuin is gewoon
verder gegaan. Ook hebben we de heemtuin in be
paalde perioden opengesteld voor bezoekers, maar
wel gedurende een kortere periode. Dit heeft tot ge
volg gehad dat de inkomsten door giften ongeveer
zijn gehalveerd in deze periode.
Het aantal begunstigers en IVN-leden is in de afgelo
pen periode geleidelijk gestegen tot ongeveer 225. Dit
betekent dat er iets meer inkomsten zijn gerealiseerd.
Aan de inkomstenkant hebben we daarnaast nog de
jaarlijkse gemeentelijke subsidie, een bijdrage van
IVN-Limburg en de RABO-clubkas bijdrage. Aan de
inkomstenkant is dat tussen de 4000 en 5000 euro.
Met deze bijdrage moeten alle kosten die er gemaakt
worden, betaald worden. Beheerskosten van de
heemtuin en het heemtuinhuis, verzekeringen, OZB,
gas voor verwarming, koffie voor de werkende leden.
Het uitbrengen van het Steenuiltje kost ons 1300 euro
per jaar.
Verder wordt er geld uitgetrokken voor bijzondere
projecten, zoals het plaatsen van robiniahouten
namblokken i.p.v. de betonnen varkensruggen. Voor
dit initiatief heeft de gemeente in 2020 eur 1.500 als
vergoeding gestort in de kas van IVN Munstergeleen.
Hetzelfde geldt voor de subsidies verleend door ge
meente, Natuurfonds WM en FSI voor de picknickset
bij de Hondskerk.
Onze financiële positie is stabiel, waardoor we alle
lopende uitgaven kunnen doen. De kascommissie
heeft de boeken over 2020 en 2021 gecontroleerd, en
ze zullen hierover verslag uitbrengen tijdens de
jaarvergadering. Mochten er nog vragen zijn dan
kunnen die tijdens de vergadering beantwoord wor
den.
Theo Lemmens

Voor de aankoop van de topmerken Gazelle, Rih en Bikkel kunnen wij u
een goed advies geven volgens onze slogan: advies, kwaliteit en service,
daar heeft u wat aan! Pascal Hensels, Overstraat 16, 6151 CN Munster
geleen.

10

Het Steenuiltje

In de Heemtuin eten we vaak vlaai of ander gebak van Bie Christel
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Activiteitenagenda 2022 IVN
Munstergeleen en IVN Born Land van Swentibold
Activiteiten IVN Munstergeleen 2022
· Zondag 20 februari: opening heemtuin voor publiek.
· Maandag 21: maart overleg werkende leden om 10.30
uur in de heemtuin.
· Maandag 28 maart: wandeling door het kasteelpark
te Elsloo Bijeenkomst 10.00 uur parkeerplaats kasteel.
Gids Stuf Kaasenbrood tel 42959981.
· Zondag 10 april: wandeling stadspark te Sittard.
Bijeenkomst bij de Vief Heringe aan de Molenweg te
Sittard om 10.00 uur. Gids Harrie Gijsen tel
0464514594.
· Woensdag 13 april: ledenvergadering in het Jeugd
huis Munstergeleen. Aanvang 20.30 uur.
· Zondag 24 april: ommetje Wanenberg. Bijeenkomst
hoek Hanswinkel Heidenpad te Munstergeleen om
10.00 uur. Gids Kees Blankers tel 0654643992.
· Zondag 1mei: speurtocht voor kinderen in en om de
heemtuin vanaf 11.00 uur. Gids Anne Geeraets.
· Maandag 9 mei: wandeling Tüddern Fenn- Rode
bacht tussen het kwelgebied van Tüddern, Wehr en
Broeksittard. De noordelijke natuurlijke afwatering
Kollenberg. Bijeenkomst 09.20 uur achter de kerk van
Broeksittard. Gids Jean Engels tel 0631697226.
· Zondag 29 mei: wandeling door het Beekdal te
Munstergeleen. Bijeenkomst kerk Munstergeleen om
14.00 uur. Gids Harrie Gijsen tel. 0464514594.
· Zaterdag 13 augustus: ophalen van de Kroedwöjs bij
Harrie Gijsen volgens afspraak tel 0464514594.
· Zondag 18 september: ommetjeswandeling langs
appels en peren in het Geleenbeekdal. Vertrek vanaf
de boomgaard aan de Lindjesweg te Munstergeleen
om 10.00 uur. Gids Kees Blankers. Tel 0654643992
· Zondag 25 september ovb : bodemdiertje-dag in en
om de heemtuin van 10.00 uur tot 12.00 uur. Gids Lex
Vlieks tel 0464511554. (onder voorbehoud).
· Zondag 2 oktober: wandeling door het Aambos en
het Maankwartier te Heerlen. Bijeenkomst om 10.00
uur voor Scouting Berix te Heerlen (Bij
het Aambos).Vertrek vanaf de Gaard te Born om 09.15
uur en in Munstergeleen om 09.15 uur vanaf de kerk.
Gids Gerrit Haak tel
· 0640311111
· Zondag 9 oktober: wandeling omgeving Daniken te
Geleen. Bijeenkomst om 10.00 uur vanaf de parkeer
plaats manege Ten Eysden. Gids Hub Mulders tel
0647010132
· Dinsdag 13 oktober: ledenvergadering in het Jeugd
huis Munstergeleen. Na afloop een lezing (Thema nog
onbekend|).
· Zaterdag 29 oktober: Nacht van de Nacht wandeling.
Bijeenkomst parkeerplaats naast het sportveld in de
Burgemeester Smeetsstraat te Munstergeleen om
19.30 uur. Gids Lex Vlieks tel 0464511554. (onder
voorbehoud).
· Vrijdag 4 november: stiltewandeling omgeving
Windraak. Bijeenkomst vanaf de parkeerplaats
Windraak om 19.30 uur. Contactpersoon Ben Bongers
tel 0648229041.
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Activiteiten IVN Born
· Zondag 13 maart: wandeling over werkwegen Con
sortium Grensmaas in het gebied Koeweide te Gre
venbicht. Vertrek om 10.00 uur vanaf de parkeer
plaats uitkijkpunt Grensmaas Consortium Parallel
weg, Schipperskerk. Gids Wim Wackers tel
0641288350.
· Donderdag 17 maart: wandeling Leudal. Vertrek om
09.30 uur vanaf de Gaard te Born en om 10.00 uur
vanaf de parkeerplaats Roggelseweg te Haelen. Gids
Lambert Theunissen tel 0644336760.
· Zaterdag 19 maart: knotactiviteit. Info Cas van
Heugten tel 0651356231.
· Vrijdag 25 maart: Wieuuuuww!! Avondwandeling
“Speuren naar de steenuil” Parkeren bij tennisbaan
Obbicht nabij Ecrivissestraat 51 vertrek om 18.45 tot
21.00 uur. Max 25 p. Aanmelden: steenuilswenti
bold@gmail.com Gidsen Cyrille Larosch en Wim
Wackers.
· Donderdag 31 maart: algemene Leden Vergadering
Podiumkerkje, aanvang 19.30 tot 22.00 uur (P Burg
Kotenplein 6127 BN). Na afloop lezing Voorburchten
in onze regio door Frank Keijzers.
· Zondag 10 april: vogelexcursie Negenoord de Wissen
(B). Vertrek om 07.30 uur vanaf de parkeerplaats
Kasteelpark te Born en om 08.00 uur
vanaf het Maascentrum De Wissen. Info Wim Wac
kers en Meinse van der Velde.
· Woensdag 13 april: jeugdactiviteit Lente. ”knutselen
met natuur” De Gaard van 14.00 tot 16.00 uur. Info
Linda Schoutelen.
· Zaterdag 16 april: knotactiviteit van 09.00 uur tot
12.30 uur. Knotten wilgen langs de Kingbeek t.h.v. H.
Kruisstraat Grevenbicht. Info Cas van Heugten tel
0651356231.
· Zaterdag 30 april: natuurontbijt om 08.30 uur bij
Huize Sjanet, Elzenweg 1 te Susteren met max 25
deelnemers, met aansluitend wandeling door ’t Hout.
Info Jan Biemans jj.biemans44@gmail.com en Hans
Dings.
· Donderdag 28 april: lezing over De Wolf door Olaf
Op de Kamp van 19.30 tot 22.00 uur in het Podium
kerkje te Gevenbicht.
· Zondag 15 mei: voorjaarswandeling Vloedgraaf. Info
bij Hans Dings.
· Zondag 22 mei: fietstocht langs Maasdorpen tot
Meers (35 km). Vertrek om 09.30 uur bij de Gaard te
Born. Info Lambert Theunissen 0644336760 en bij Cas
van Heugten 0651356231. Bij voorkeur aanmelden op
casvanheugten@gmail.com
· Vrijdag 27 mei: bezoek Natuurhulpcentrum Opglab
beek van 10.00 tot 12.00 uur, max. 20 personen. Info
Martien Heurkens. Mheur49@home.nl
· Zondag 12 juni: kruidenwandeling in de Elba. Info
Joke van der Steen. vertrek 14.00 uur vanaf het voet
veer te Grevenbicht tel 0636406630.
· Donderdag 16 juni: lezing “Slimme planten” in het
podiumkerkje te Grevenbicht van 19.30 tot 22.00 uur.
Info Marly Beursgens en Harrie Hermens.
· Zondag 26 juni: wandeling Kempenbroek. Info René
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Schreurs.
· Tel: 0610102198.
· Zondag 10 juli: foto(grafeer)speurtocht kinderen en
ouders. Wie maakt de mooiste insectenfoto? In het
Limbrichterbos en De Rollen of misschien de
Schwienswei. Info Arno Huis in t Veld tel: 0616328768,
René Schreurs en Neli Kalisvaart.
· Zondag 17 juli: inloopdag De Gaard. Info Jan Bie
mans.
· Zondag 4 september: Fête de la nature: mogelijk “
Zintuigenwandeling met kleine kinderen”. Info Els en
Marry e/o Neli Kalisvaart.
· Donderdag 15 september: lezing over bijen in het
Podiumkerkje van 19.30 tot 22.00 uur. Info Jan Vonc
ken.
· Vrijdag 7 oktober: jaarvergadering Knotgroep Bron
6. 19.30 info Cas van Heugten tel 0651356231.
· Donderdag 13 oktober: presentatie ‘’De Buizerd” in
het Podiumkerkje. Info Gerard Compiet.
· Woensdag 19 oktober: Jeugdactiviteit Herfst “Knut
selen met natuur” De Gaard van 14.00 tot 16.30 uur
info Linda schouten.
· Zaterdag 5 november: knotten met kinderen tijdens
Landelijke Natuurwerkdag van 10.00 tot 13.00 uur.
(Voorlopig) Boomgaard Salden Obbicht en knotwilgen
langs de Kingbeek. Leden werkgroep om 09.00 uur
aanwezig. Info Cas van Heugten 0651356231.
· Zaterdag 5 november: Nacht van de Nacht, i.s.m. het
kasteelpark Born.
· Zondag 13 november: “De herfst zit nog vol verras
singen!” in het Limbrichterbos. Info Marry Duwel.
· Donderdag 17 november: varia-avond in het Podi
umkerkje van 19.30 tot 22.00 uur.
· Woensdag 28 december: Oliebollenwandeling.
Hub Mulders.

Dierenshop, Voorstad 5, 6131 CP Sittard
De winkel waar u alles kunt vinden voor uw huisdier.(hond, kat, vogel,
knaagdier, vis en reptiel).
Ook voor vers vlees-voeding kunt u bij ons terecht: carnibest, naturis,
farmfood, smuldier en energique.
Levering gratis aan huis in straal van 20 km.
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Picknickset BelaefBóngerd: na gedane arbeid ...: om de locatie te egaliseren
werd 4 à 5 m3 grond aangevoerd vanaf de grondwal die onder in de Be
laefBóngerd was ontstaan door het verschralen van het deel dat bestemd
is voor veldbloemen.

Elly Hermans, groente en fruit op de Sittardse weekmarkt
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Aangenaam verrast …
Anders kijken was de middagactiviteit afgelopen
december op een steenkoude middag. Deze activiteit
was bedoeld om met een stel belangstellenden het
gebruik van de verrekijker te oefenen, omdat de
bomen nu weinig tot geen bladeren hebben, waardoor
vogels goed te zien zijn.
Half drie .... kwart voor drie: helaas niet eentje is er
komen opdraven. Het was die middag koud met een
snerpende wind, dat zal de reden van absentie ge
weest zijn. Ik vond het zonde om gelijk weer huis
waarts te keren en deed mijn rondje Daniken in ons
schitterend Geleenbeekdal.
In mijn uppie anders kijken en dat is in dit jaargetij
de meer dan de moeite waard. Zo'n anderhalf uur heb
ik rondgestruind en genoten. Genoten van de Buizerd
die, zoals zo vaak, geplaagd werd door een kraai.
Genoten van de Bonte Specht die hoog in een boom
zijn kostje bij elkaar was aan het tikken, verder veel
Vinken en de nodige Roodborstjes.
De Roodborstjes die we nu zien zijn veelal van noor
delijke streken en minder schuw dan onze zomer
exemplaren. Door een Roodborstje te volgen voor een
goede foto zag ik tussen een wirwar van twijgjes een
Vuurgoudhaantje (Regulus ignicapilla) op zoek naar
kleine insecten, luizen en spinnetjes. De eerste keer
dat ik er eentje zag en dan ook nog zo kort bij, dan
tikt je hart net even “anders”.
De Vuurgoudhaan lijkt op een goudhaan, maar met
nog fellere kleuren. De kruin- en zijkruinstrepen zijn
ongeveer gelijk, maar de vuurgoudhaan heeft een
contrasterende witte wenkbrauwstreep en daaron
der een gitzwarte oogstreep door het oog heen. Dit
geeft aan de kop van dit bijzonder kleine vogeltje een
vurig uiterlijk. Het mannetje heeft in plaats van geel
een geheel feloranje kruinstreep. Maar naast het
verschil in uiterlijk maken zang, biotoop, trekgedrag
en leefwijze hem eigenlijk tot een totaal andere vogel
dan de Goudhaan. De Goudhaan is Nederlands
kleinste vogel met zijn 8,5 cm en ca 5 gram zwaar, de

Vuurgoudhaan is slechts een fractie groter. Het geluid
van beide is wel zo hoog dat de meeste mensen van
50 jaar en ouder het niet eens meer horen.
Veelal houdt de Vuurgoudhaan, net als de Goudhaan,
zich op in hoge bomen.
Nadat ik van de eerste “schrik” bekomen was heb ik
geprobeerd van dit kleine, en o zo beweeglijke vogel
tje een foto te maken. Lastig scherpstellen tussen dat
struweel en net voor hij afzette om naar de overkant
van de Geleenbeek het bos in te vliegen lukte het om
een leuke foto te maken.
Anders kijken ...... Ja deze middag was inderdaad
anders kijken.
Wat de amfibieën betreft van de Heemtuin zal ik deze
ook dit jaar weer monitoren en neem dan gelijk de
mooi herstelde Lei Hoenpoel mee aan de Hoddelsley.
Ook gaan we kijken wat er aan waterdiertjes in de
poelen van de Heemtuin en nemen dan gelijk de
slakken mee zowel land als waterslakken.
Pie Cilissen

Parende Bruine kikkers in de Heemtuin
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Bestuur
Het bestuur van IVN Munstergeleen is bereikbaar:
ivn.munstergeleen2@gmail.com
Voorzitter
Pierre Wijnen
Vice-voorzitter
Maarten Hinskens
Coördinator Heemtuin & Natuurgidsen
Hub Mulders

Penningmeester
Theo Lemmens
Bankrekeningnummer IVN Munstergeleen
NL80RABO0135007968
Overige bestuursleden
Leonne Könings-Mentjens
Maarten Hinskens
Ivo Dols
Webmaster: Christina Claessen-Wolfs

Secretaris
Ben Bongers

Dit vogeltje werd in de Heemtuin gespot door Ewa Pienkowska op 24 maart jl.
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Deze picknickset staat sinds 23 maart jl. boven op de helling van de BelaefBóngerd aan de Hoddelsley. Het onderstaande infopaneeltje zal erbij
worden geplaatst in overleg met de schenkers. Op hun aanwijzingen zal ook de rugleuning rechts worden voorzien van inscripties.
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In de afgelopen herfst en winter is door de vrijwilligers van Plök hard gewerkt in de BelaefBóngerd en in de daar tegenover gelegen Hóddelshaof
(perceel naast de wijngaard van Notre Reine). Hóddelen betekent rommelen, een zooitje maken. Zo moet de naam Hoddelsley (voorkant) ooit zijn
gegeven, omdat de boeren het hier, aan de rafelige rand van het Plateau van Doenrade, ervoeren als een zooitje. En een zooitje was het hoe dan ook
op het perceel naast de wijngaard, zoals we dat aantroffen - vandaar Hóddelshaof. Een zooitje was het ook jarenlang op dit perceel waar nu de Be
laefBóngerd in ontwikkeling is. Maar nu zijn daar fruitbomen geplant, gaat er een bloemenweide worden ingezaaid en is de Lei Hoenpoel (voorgrond
hierboven) weer gerepareerd. De ontwikkeling van dit alles kunt u, gezeten op riante picknickbanken,* voortaan van bovenaf bijhouden.
Bij het verschijnen van dit nummer zullen de perenbomen in bloei staan!
* De picknickset BB vindt u op blz.

