ALGEMENE LEDENVERGADERING IVN-ULESTRATEN
Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit voor het bijwonen van de
algemene ledenvergadering op Woensdag 16 januari 2013 om 19.30
uur in ons verenigingslokaal ‘D’n Haamsjeut’.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.
2.

Opening door de voorzitter.
Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering gehouden op
18 januari 2012. Deze notulen staan vermeld in de lenteHaamsjeut 2012 (blz. 4, 5 en 6).
3.
Bestuursverkiezing.
Volgens het rooster van aftreden dienen André Ament, Fred
Erkenbosch en Huub Servais hun plaats in het bestuur ter
beschikking te stellen. Zij stellen zich alle drie herkiesbaar.
Tot uiterlijk 24 uur vóór de vergadering kunnen andere kandidaten
ter verkiezing worden voorgesteld, mits dat geschiedt door
tenminste 5 IVN - leden en een schriftelijke bereidverklaring van de
voorgestelde kandidaat voorhanden is.
4.
Presentatie van het jaarverslag 2012 door de voorzitter.
5.
Presentatie van de jaarverslagen van de werkgroepen door de
coördinatoren.
6.
Financieel verslag 2012.
Het financieel verslag wordt door de penningmeester geprojecteerd
en nader toegelicht. Degenen die een schriftelijk exemplaar van het
verslag willen hebben kunnen dit via de penningmeester verkrijgen.
Vaststelling contributie voor het jaar 2014.
7.
Rapport kascontrolecommissie en benoeming nieuw
kascontrolecommissielid.
Zittende leden zijn: Frans Passier, Sjo Meels en Els Carboex.
Aftredend volgens rooster is Frans Passier.
8.
Mededelingen van algemene aard.
9.
Huldiging van de jubilarissen.
10. Rondvraag.
11. Einde officiële gedeelte met een gratis tombola.
Vanaf 21.00 uur is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn.
Namens het bestuur: Wim Ghijsen, Secretaris
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Het loopt alweer tegen het einde van het jaar als jullie dit lezen. Maar
voordat het werkelijk 2013 wordt, is er natuurlijk nog de traditionele
oudejaarswandeling op 30 december, die zoals altijd weer oergezellig
zal worden. Niet vergeten dus!
De afgelopen periode zijn er weer de nodige activiteiten ontplooid,
waarvan u verderop de impressies kunt lezen en daaruit blijkt dan maar
weer eens hoe enthousiast en deskundig men bezig is.
IVN bestaat al de nodige jaren en een tijdje geleden heeft het
hoofdbestuur besloten om met de moderne tijd mee te gaan. Dat heeft er
in geresulteerd, dat het oude vertrouwde logo is aangepast. Kijk maar op
de omslag van deze Haamsjeut. Verder is IVN geen vereniging meer,
maar een instituut: “Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid”. Op
zich niet onlogisch, want duurzaamheid en natuur hebben diverse
raakvlakken, zoals we al tijdens een paar bijeenkomsten van Wim Derks
hebben kunnen horen.
Het is het bestuur en coördinatoren wederom gelukt voor de eerste helft
van 2013 een zeer interessant programma samen te stellen, dat in deze
Haamsjeut is opgenomen. Bewaar deze dus goed.
Ook de moeite van het vermelden waard is het feit dat André Ament onze
nieuwe webmaster is. Hij heeft de nieuwe website onder zijn beheer. Alle
relevante informatie (nieuwsfeiten, activiteiten en ook D'n Haamsjeut) zal
up-to-date op de site te lezen zijn. Het webadres luidt:
http://ivn.nl/afdeling/ulestraten. Op het moment dat ik dit schrijf, is hij
nog niet helemaal volmaakt, maar tegen de tijd dat deze Haamsjeut bij
jullie op de deurmat ligt, zal dat wel zo zijn.
Verder treffen jullie de uitnodiging aan voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 16 januari 2013. Ideeën voor invulling van het
gezellig samenzijn daarna zijn van harte welkom.
Tenslotte, ook heel fijn om te kunnen melden: alle werkgroepen hebben
nu weer een coördinator. Voor de al een tijd niet meer zo actieve
plantenwerkgroep hebben we Sjo Meels bereid gevonden om als
coördinator op te treden. We wensen hem veel succes en vooral veel
plezier in die functie.
Dat laatste (veel succes en plezier) wens ik jullie, mede namens het
bestuur, ook voor het komende jaar, maar vooral een goede gezondheid.
Tot bij de oudejaarswandeling en/of de nieuwjaarswensen op 2 jan. 2013.
Huub
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TERUGBLIK OP DE HERFST
In deze rubriek kijken we terug op de activiteiten van de voorbije
herfst.
In de duisternis lachen de sterren je toe! - Els Derks-vd Wiel
Onder bovenstaande titel hebben we in de
gemeente Meerssen op zaterdag 27 oktober
2012 voor de achtste keer meegedaan aan de
“Nacht van de Nacht”. We, dat zijn: IVNMeerssen, IVN-Ulestraten en Milieudefensie
Meerssen. De weer- en sterrenkundevereniging
Galileo heeft eerst 30 minuten een presentatie
gegeven binnen in het Museum aan de Markt in
Meerssen. Daarna zijn we gaan wandelen met
in totaal 35 personen waaronder 11 kinderen.
Onderweg hebben we de straatverlichting en
tuinverlichting besproken en genoten van de
duisternis!
Een permanente lamp buiten aanlaten ’s nachts is minder goed om
inbrekers te weren dan een lamp die aanspringt bij beweging. Bovendien
is het armatuur van de straatverlichting belangrijk. Jammer en onnodig als
een gedeelte van de lichtstraal naar boven schijnt. Halverwege de tocht
had leden van Galileo telescopen opgesteld: de maan was goed te zien
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en ook diverse sterren, sterrenbeelden en planeten. Iedereen genoot!
Toen we onze wandeling vervolgden was er nog een verrassende
ontmoeting met een echt nachtspook.

Bij uitspanning de Nachtegaal kon de groep kennis maken met de groene
LED verlichting. Zeer energiezuinig en een geconcentreerde lichtbundel
naar beneden. De groene kleur is nauwelijks waarneembaar voor
nachtdieren en dus heel vriendelijk om in het buitengebied toe te passen.
De gemeente Meerssen had die avond de verlichting van het
bestuurscentrum, de bibliotheek en van de basiliek uitgelaten.
Volgend jaar gaan we weer meedoen, waarschijnlijk vanuit de kern
Bunde. U hoort er van. En als u opmerkingen hebt over straatverlichting of
anderszins dan kunt u dat melden bij ondergetekende.
Els Derks-Van der Wiel,
wimelsderks@hotmail.com of tel 043 3643740
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NATUURWERKDAG 2012
Zaterdag 3 november en woensdag daarna heeft IVN-Ulestraten
gewerkt bij de poelen in Waterval om het leefgebied van de
vroedmeesterpad te verbeteren. Wij zijn daarbij uitgebreid geholpen
door Hub Gardeniers uit Waterval, die over goed materiaal beschikt.
Wij werden die zaterdag ook geholpen door Cheyenne Bex. Zij is lid
van de IVN jeugdgroep, maar zit al wel op de middelbare school. In
het kader van haar maatschappelijke stage bij IVNMeerssen/Ulestraten heeft zij navolgend verslag geschreven.
Wim Derks
Opknapdag in Waterval - Cheyenne Bex
Op zaterdag 3 november 2012 van 9.30 tot ongeveer 12.30 vonden er in
de omgeving van Meerssen en Ulestraten werkzaamheden plaats in het
kader van de nationale Natuurwerkdag.
Tijdens de Natuurwerkdag is het de bedoeling om verenigingen zoals het
IVN en de scouting een deel van een dag in de natuur gaan werken om
deze weer op te knappen. Zo ging bijvoorbeeld het IVN uit Ulestraten aan
de slag rond de poelen in de Raarslak in Waterval.
Het IVN heeft vooral de begroeiing rondom de poelen vrijgemaakt door
deze weg te snoeien. Dit mag dan misschien wel raar klinken, maar door
de begroeiing die het afgelopen jaar rondom de poelen is gegroeid weg te
halen krijgen amfibiesoorten, vogels en zoogdieren een verbetering van
hun leefomgeving.
Vooral voor de vroedmeesterpad is het verbeteren van zijn leefgebied van
groot belang. De vroedmeesterpad komt maar weinig voor in Nederland
en zijn vrijwel alleen in Zuid-Limburg te vinden. Ze komen slechts alleen
voor in de mergelgroeves van Limburg, met als enige vestiging daarbuiten
de regio Meerssen. Dit is heel bijzonder en er zijn er maar kleine
populaties van de vroedmeesterpad te vinden. Daarom is het van groots
belang dat we het leefgebied rondom de poelen in de Raarslak bij
Waterval goed onderhouden en overbegroeiing voorkomen.
De vroedmeesterpad heeft de voorkeur aan schraal begroeide gebieden
met veel schuilmogelijkheden. Vrijwel
alle zand- en steengroeven, open
bosranden en stenige hellingen in ZuidLimburg zijn in principe geschikt als zijn
leefgebied.
De mannetjes van de vroedmeesterpad
draagt de eiersnoeren met zich mee tot
de larven na 5 tot 7 weken uitkomen. Dit
verschijnsel noemt men broedzorg en
vroedmeesterpadden zijn één van de

weinige amfibieën die broedzorg kent. Nadat de eitjes uitgekomen zijn zet
het mannetje de larven af in water, meestal een plasje of een poeltje.
Door deze vorm van broedzorg wordt voorkomen dat de eieren
beschimmelen of worden opgegeten. Een nadeel van broedzorg is wel dat
de pad maar voor een beperkt aantal eitjes kan zorgen. Het mannetje kan
maar hooguit enkele tientallen eitjes op zijn rug meedragen, wat dus
inhoudt dat het ook veel lastiger voor ze is om zich voort te planten. De
eitjes van de vroedmeesterpad hebben geen slijmerig omhulsel, maar een
zeer dunne en poreuze schaal. Het broedseizoen loopt tot in het najaar,
en daarmee is de soort een grote uitzondering.
Volgend jaar wordt weer gewerkt bij de poelen in Waterval om het
leefgebied van deze dieren te verbeteren.
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Activiteiten van de Werkgroep Vogels - Bert Merk
Onze eerste excursie op 15-04-12 was naar de Groote Peel Nationaal
Park.
Deelnemers waren; Harrie, Martha, Leo ,Irene, Bert.
Weer: bewolkt, straffe noordenwind.
Aantal vogelsoorten: 35 o.a. blauwborst, boompieper, zanglijster,
holenduif, klapekster, staartmees, wulp, roodborsttapuit, krakeend,
tafeleend, fitis, tjiftjaf en kleine bonte specht.
Excursie 13-05-12 naar Koningsteen bij Thorn.
Deelnemers waren; Harrie, Martha, Leo, Irene, Bert.
Weer: zonnig en onbewolkt.
Aantal vogelsoorten: 37 o.a. boomkruiper, buizerd, fuut, gierzwaluw,
grasmus, groene specht, ijsvogel, kleine karekiet, kneu, koekkoek,
kuifeend, meerkoet, oeverzwaluw, tuinfluiter, witte kwikstaart,
roodborsttapuit, zwartkop en nachtegaal.
Excursie 14-10-12 Meers gebied langs de Maas.
Deelnemers waren; Harrie, Martha, Irene, Huub, Bert.
Weer: droog en winderig.
Aantal vogelsoorten: 34 o.a. grote lijster, roodborsttapuit, zwarte
roodstaart, grote bonte specht, veldleeuwerik, kramsvogel, koperwiek,
wintertaling, smient en kuifeend.
Excursie 11-11-12 naar Anstelvallei in Kerkrade.
Deelnemers waren; Harrie, Martha, Irene, Pie, Henny, Bert.
Weer: zonnig en weinig wind.
Aantal vogelsoorten: 24 o.a. aalscholver, blauwe reiger, boomklever,
buizerd, fuut, grauwe gans, holenduif, knobbelzwaan, zwarte zwaan, wilde
eend, Canadese gans, waterhoen, nijlgans.
Activiteiten IVN Jeugdgroep - Wil Dohmen
Op 8 september 2012 bezocht de IVN-Jeugdgroep de slakmolen bij het
kasteel te Elsloo. De groep werd ontvangen door molenaar Jacques
Ummels, die eerst een korte uitleg gaf over het ontstaan, het doel en de
werking van de molen. Hierna werd de molenvijver en het grote
schoepenrad bezichtigd. Vervolgens werd de watertoevoer door een van
de kinderen open gedraaid en begon de molen te werken. De kinderen
reageerden zeer enthousiast, temeer daar zij door Jacques actief bij het
maalproces werden betrokken.
Op 13 oktober 2012 was er een dubbel programma. Eerst was er in het
Haamsjeut-lokaal een quiz, verzorgd door ons aller Jacques Ummels. De
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gestelde vragen hadden betrekking op onze inlandse vogels. Via een
beamer-presentatie kregen de kinderen beelden van vogels te zien,
waarbij telkens 3 vragen gesteld werden, maar waarvan slechts één
antwoord het juiste was. Dit moest op een uitgereikt formulier aangegeven
worden. De winnaar kreeg een door Jacques beschikbaar gesteld beeldje
van een kerkuil. Na een korte pauze togen de kinderen naar het bos, waar
gezocht werd naar nootjes, bessen, kastanjes, paddenstoelen enz. Ook
werden er spinnenwebben en kruidenbuiltjes gemaakt.
Op 10 november 2012 vertrok de
jeugdgroep naar natuurgebied De
Dellen te Meerssen. Onder leiding van
de leden van de werkgroep
landschapsonderhoud van het IVN Meerssen werden snoeiwerkzaamheden verricht. Hiertoe
waren door genoemde werkgroep
zagen, snoeischaren en
werkhandschoenen beschikbaar
gesteld.
Het was prachtig weer en er werd
gezaagd en gesnoeid dat het een
lieve lust was. Van de takken en
stammetjes werden twee hutten
gebouwd. Er omheen werd een ronde
takkenril aangelegd met een doorsnee
van maar liefst 10 meter, al gebiedt de
eerlijkheid aan te geven dat deze al
door de werkgroep voorbewerkt was.
Tijdens de pauze kregen de kinderen
frisdrank en een versnapering in
de hoger in het bos gelegen IVNhut. Voor het resultaat van deze
activiteit wordt verwezen naar
bijgevoegde foto’s.
Namens de jeugdgroep,
Wil Dohmen.
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FSC-KEURMERK
Sinds kort heeft het landelijk IVN ook duurzaamheid expliciet opgenomen
in de naamgeving, maar ook in de doelstellingen (zie het stuk van Els
Derks in deze editie).
In het bestuur van IVN-Ulestraten werd onlangs de vraag gesteld of de
Haamsjeut op duurzaam papier wordt gedrukt, en zo niet, of dit
gerealiseerd kon worden. Navraag bij de drukker leverde op dat deze
drukker al jaren papier gebruikt met een FSC-keurmerk, d.w.z. dat bij de
productie van het papier het aspect duurzaamheid nadrukkelijk een rol
speelt.
Als u dit keurmerk op een product ziet staan, dan kunt u ervan uitgaan,
dat het product, of het nu hout of papier is, afkomstig is uit duurzaam
beheerde bossen.

Wat houdt dat keurmerk ook al weer in?
FSC is de afkorting voor Forest Stewardship Council, ofwel de Raad voor
Goed Bosbeheer. FSC betekent dat moet worden voldaan aan de hoogste
eisen op sociaal, milieuvriendelijk en economisch gebied. FSC heeft als
basis de tien principes voor goed bosbeheer opgesteld. De principes
schrijven onder andere voor dat de biodiversiteit in het bos beschermd
moet worden, dat de bosarbeiders goede arbeidsomstandigheden hebben
en dat de kap in het bos zorgvuldig gebeurt, zodat ook volgende
generaties van het bos gebruik kunnen maken.
De FSC-principes kunnen worden gebruikt voor zowel tropische- als niettropische bossen omdat ze per regio worden 'vertaald' naar de lokale
omstandigheden. Wanneer een bedrijf (van een houtvesters- tot
handelsbedrijf) aan de FSC-voorwaarden voldoet kan het het FSCcertificaat krijgen waardoor het product het FSC-keurmerk draagt. Door
hout met dit keurmerk te kopen, weet u dus zeker dat het afkomstig is uit
bossen die beheerd worden volgens de tien principes voor goed
bosbeheer.
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Zoals u weet wordt papier gemaakt van hout en (eventueel) gerecycled
materiaal. Het FSC keurmerk waarborgt dat het (oorspronkelijke) hout
afkomstig is van duurzaam beheerde bossen, hetgeen al een belangrijke
stap is om ontbossing op wereldschaal te voorkomen. Waar het veel
minder over zegt is het productieproces zelf. Is het gesleep met hout over
de wereldbol wel efficiënt? Hoe zit het met het (eventuele) gebruik van
chemicaliën in het productieproces? Als je die aspecten ook nog
belangrijk vindt dan ga je meer in de richting van “cradle to cradle”
denken, een manier van produceren, die de gehele keten, met al zijn
aspecten, in de beschouwing betrekt. Dat blijft op langere termijn toch het
doel en de enige manier om de totale bevolking op de wereldbol van een
menswaardig bestaan te verzekeren, nu en in de toekomst.
Het FSC-keurmerk draagt echter zeker bij aan de doelstelling om de
bossen duurzaam te beheren. Onze kinderen en toekomstige generaties
zullen dankbaar zijn, als we daar in slagen. De Haamsjeut op FSCgekeurd papier gedrukt: een klein stapje in de goede richting! Wie volgt?
André Ament
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NIEUW LOGO, NIEUWE NAAM
U hebt het vast al gemerkt: IVN heeft een nieuw logo. Hierboven kunt u
het zien, maar IVN hanteert nu ook een nieuwe naam.
IVN is in 1960 voortgekomen uit de Bond van Natuurbeschermingswachten. De letters IVN stonden van oorsprong voor Instituut voor
Natuurbeschermingseducatie. De letters IVN werden gehandhaafd maar
de naam veranderde in 1991 in: IVN Vereniging voor Natuur- en
Milieueducatie. In 2012 is overgestapt op het bovenstaande: IVN, Instituut
voor natuureducatie en duurzaamheid. Het woord Instituut is weer terug,
natuureducatie is gebleven maar nieuw is duurzaamheid.
Op de Floriade die in Venlo gehouden werd draaide alles rond de thema’s
Duurzaamheid en Cradle to Cradle. Ook IVN was vertegenwoordigd op
deze Wereld tuinbouwtentoonstelling Het is dan ook geen wonder dat IVN
tijdens die Floriade het nieuwe logo heeft gepresenteerd. Milieu is een
onderdeel van duurzaamheid, maar duurzaamheid is breder. Duurzaamheid wordt vandaag de dag veel en vaak gebruikt. Terecht en onterecht.
Maar wat is duurzaamheid nu precies?
Duurzaamheid is een breed begrip. Het gaat over de invloed van ons
handelen (van onze productie en consumptie) in onze omgeving (hier) op
dit moment (nu), maar ook over de invloed van ons handelen elders
(buiten onze omgeving en elders op de wereld) en later (komende
generaties). Wij zijn verantwoordelijk voor de gevolgen van ons handelen,
hier en nu, elders en later.
Landelijk en plaatselijk werkt IVN aan een duurzame samenleving. Ons
idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert.
Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden
hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s
zoals voeding, gezondheid en energie. Dit doen we met zo'n
twintigduizend betrokken leden en een enorm netwerk van groene
professionals. Dat maakt IVN een unieke partner in duurzaamheid en
verantwoord ondernemen.
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IVN is een landelijke organisatie die mensen lokaal bij natuur betrekt. Op
scholen, in Nationale Parken en in hun eigen buurt. Binnen de 170 lokale
afdelingen van IVN zijn zo'n twintigduizend ervaren vrijwilligers actief.
Jaarlijks organiseren zij met veel passie talloze excursies, cursussen,
wandelingen, tentoonstellingen en opleidingen. Door deze laagdrempelige
en educatieve activiteiten maakt een groot aantal mensen kennis met de
natuur. De beroepskrachten van IVN ondersteunen de vrijwilligers bij hun
activiteiten, en initiëren landelijke en regionale campagnes zoals Scholen
voor Duurzaamheid, Scharrelkids en Groen Dichterbij. Zo'n 130
professionals werken vanuit de provinciale vestigingen en een landelijk
kantoor in Amsterdam.
Laten we nog even terug komen op het begrip duurzaamheid.
Alle producten die wij als consumenten kopen, die wij gebruiken, vinden
hun oorsprong in de natuur. Wij betalen geld voor een product maar bij elk
product kunnen we een onzichtbare rugzak denken waarin alle natuur zit
die nodig is geweest om dat product te produceren. Deze rugzak kunnen
we ecologische rugzak noemen. Een voorbeeld: een blikje frisdrank of
bier is gemaakt uit ijzererts en aluminium. Het weegt bijna niets maar
heeft een ecologische rugzak van 1,2 kg. Een drinkblikje gemaakt van
alleen aluminium heeft zelfs een ecologische rugzak van 2,4 kg. Om één
T-shirt te maken is 2.700 liter water nodig. Voor een auto is 150.000400.000 liter water nodig, 15.500 liter water voor een kilo rundvlees, 5.000
liter water voor een kilo kaas, 2.400 liter water voor een broodje
hamburger, 1.500 liter water voor een kilo suiker, 860 liter water voor een
kilo bananen en 140 liter water voor een kop koffie. En dan gaat het alleen
nog maar over water.
Duurzaamheid is het toverwoord om onze aarde te behouden. Hoe
kunnen wij daaraan een bijdrage leveren? Ga eens vaker fietsen of reis
met openbaar vervoer, zet de verwarming wat lager, sluit de overgordijnen. Was met een volle wasmachine. Koop ook eens tweedehands.
Let op logo’s: Fairtrade, EKO, FSC-hout, Max Havelaar. Kies fruit en
groenten van het seizoen; uit eigen omgeving en niet uit verre landen.
Als IVN kunnen we het goede voorbeeld geven en de boodschap voor
duurzaamheid uitdragen. Doet u mee?
Els Derks-van der Wiel
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NIEUWE COÖRDINATOR WERKGROEP PLANTEN
Sjo Meels stelt zich voor
Het is enige tijd geleden dat IVN- Ulestraten een actieve Werkgroep
Planten heeft gehad. De laatste activiteiten dateren van medio 2008.
Aangezien we de functie van coördinator Werkgroep Planten hebben
kunnen invullen, willen we er een actieve werkgroep van maken. Wie
doet mee!!
De Coördinatorfunctie van de Werkgroep Planten is ingevuld door Sjo
Meels. Wie is Sjo Meels?
Ik ben 41 jaar en sinds 2008 lid van de IVN - vereniging Ulestraten. Ik ben
opgegroeid in de agrarische sector. Van jongs af aan heb ik interesse
gehad in de natuur (planten en dieren). Op jonge leeftijd was ik altijd
buiten te vinden en verzamelde ik wilde planten, die we in agrarische
termen “onkruid” noemen. Daarnaast wandel en fiets ik veel door de
natuur. Ik heb gestudeerd aan de Hogere Laboratorium opleiding waarin
ik me specialiseerde in Analytische chemie en Milieuchemie. Na mijn
studie ben ik werkzaam geweest in milieuonderzoek en de wereld van
advies.
Voor wie is de Werkgroep Planten bedoeld? Iedereen die belangstelling
heeft voor planten en die lid is van IVN-Ulestraten kan aan deze
werkgroep deelnemen. Het kennisniveau is beslist niet belangrijk. Het
hoofddoel van de werkgroep is om samen kennis te delen en uit te
breiden betreffende het determineren van onze inheemse flora. Daarnaast
is het de bedoeling om actief deel te nemen aan activiteiten rond de vraag
hoe kan er meer diversiteit in de inheemse flora kan komen.
Hebt u interesse dan kunt u zich aanmelden via dit e-mailadres:
jmeels@home.nl.
Voor vragen kunt u bellen 043 - 850 18 44
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WAARDEVOL
Als een van de laatste bladverliezende bomen, staat de Hamamelis,
oftewel de toverhazelaar, met zijn schitterende gouden kleur, te pronken
in mijn tuin. De overige heesters en bomen zijn door de lage temperatuur
van afgelopen nacht, beroofd van hun bladerpracht. De tuin en het terras
liggen hiermee bezaaid en met opruimen moet ik een paar dagen
wachten, totdat mijn zoon met de bladblazer alles naar de borders zal
dirigeren.
Sommige karweitjes kunnen voor jezelf een beetje te zwaar worden, al wil
je dit niet altijd toegeven.
Nu er buiten niets meer te doen is,richt ik mijn aandacht meer op klusjes
binnen. Het traphekje, dat we noodzakelijk achtten toen de kleinkinderen
begonnen rond te kruipen, is al lang een doorn in mijn oog. Even ter
verklaring, vanuit de woonkamer gaat een trap naar het souterrain en dit
was voor het kleine grut een levensgevaarlijke situatie. Mijn man zaliger
bestelde met spoed bij de timmerfabriek een hekje, dat na aflevering meer
leek op een weidehek voor koeien dan een bescheiden traphekje. Debet
hieraan was het feit dat hij de timmerman de vrije hand had gelaten in
ontwerp en uitvoering. Enfin, de kleintjes waren veilig en daar ging het
tenslotte om.
Het hekje staat nu al jaren werkeloos in de kelder en de kleinkinderen
hebben inmiddels de huwbare leeftijd bereikt. Ik was van plan om er
iemand blij mee te maken, tot ik op een dag nogal duizelig was en ik niet
graag zou meemaken dat ik sneller beneden zou zijn dan de bedoeling
was. Ik heb het dan ook in ere hersteld en kan met een gerust hart langs
de trap lopen, ook des nachts indien nodig.
Jaren geleden heb ik de deuren en trapleuningen wit laten schilderen,
waardoor het hekje (qua kleur) hiermee in schril contrast staat. Op een
dag kon ik het niet meer aanzien en begon met schuren en schilderen,
onderhand met een oog naar de TV kijkend. De Sterreclame heeft niet zo
mijn interesse maar ik werd getroffen door een aanprijzing met de
uitspraak: “Omdat u het waard bent”. Ik dacht meteen aan de passage in
de Bijbel, en wel in Jesaja 43: 4,waarin staat dat we waardevol in Gods
ogen zijn en mijn interesse was gewekt.
Toch bleek het om iets heel anders te gaan. Ademloos keek ik naar een
slanke, prachtige vrouwelijke schoonheid, welke na het gebruik van een
bepaald merk Japanse shampoo, een waterval van lang, glanzend haar
toonde, ter versterking van de eventuele omzet verhogende uitspraak.
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Deze door diverse fabrikanten gebruikte zin getuigt niet van veel
creativiteit wanneer je anderen na-aapt. Of het nu om toiletartikelen,
roomboter of auto's gaat, wij zijn het allemaal waard volgens deze heren.
Deze keer ging het, zoals vermeld, om een shampoo van Japans merk.

“Ik ben dit ook waard”, dacht ik enigszins verongelijkt, fatsoeneerde me,
trok mijn jas aan en snelde naar het dichtstbijzijnde Kruidvat. Daar bleek
dit merk niet te koop en ik werd vriendelijk gewezen op de “betere”zaak
aan de overkant. Ik maakte ietwat opgewonden een rondje langs de
prachtige schappen, gevuld met zepen, parfums, shampoos en
kleurmiddelen. Veel prijsklassen waren hier vertegenwoordigd, inclusief
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het op TV getoonde merk, welk ik met een beetje triomfgevoel in het
mandje legde.
Op weg naar de kassa kon ik het niet nalaten (in tegenstelling tot wellicht
andere klanten) om even naar de prijs te spieken. Ik werd groen en geel
en mijn maag kromp enige maten, toen ik besefte dat ik voor deze prijs,
mijn hele gezin, een jaar lang in het schuim kon zetten en zou ik dat aan
mij alleen besteden?
Ik belandde terug op mijn pootjes en bekeek me in de daar aanwezige
spiegel. Meewarig moest ik bekennen dat het bij mij nooit zo'n
haarwaterval zou worden, omdat ik sinds jaar en dag een kortharig kapsel
heb. Hoe ik ook schud met mijn hoofd, bij mij watervalt er niets. Met een
opgelucht gevoel legde ik het artikel weer terug in het schap.
De toegesnelde verkoopster, met schitterend verzorgde nagels, de mijne
waren al weer in de tuin en met schilderen gesneuveld, vroeg of ze me
kon helpen. Ook zij zou geen slecht figuur slaan in eerdergenoemde
commercial. Plotseling zag ik dat ik nogal wat witte verf op mijn vingers
had, maar ook dat feit bracht me zelfs niet in verlegenheid. De waanzin
van deze prijsklasse inziend, zei ik met een gelukkige glimlach, dat ik
anders had besloten en kocht ik in het Kruidvat, met de vriendelijke
verkoopster, mijn eigen sinds jaren vertrouwde Schwarzkopf shampoo.
“Omdat ik het waard ben”!!!!!!
Groetjes,
Lies
Kleintjens
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DE ROOS
Als er één ‘top-bloem’ is, dan is het de roos. Als we een snel een
bloem moeten tekenen, maken we meestal een soort margrietje:
cirkeltje met een krans blaadjes er om heen. Maar eigenlijk zouden
we dan een mooi gevulde roos willen tekenen, helaas wordt dat
meestal iets als een bal verfrommeld papier. Ik spreek uit ervaring:
even snel een roos tekenen gaat niet.
Eeuwenlang is de roos de koningin van de tuin geweest. De
Chinezen hadden ruim voor het jaar nul al sierrozen in de tuin. De
Romeinen waren grootverbruikers van rozenblaadjes, die ze
gebruikten als confetti en om zichzelf en het eten een geurtje geven.
En bijvoorbeeld Joséphine de Beauharnais, de vrouw van Napoleon,
had een enorme rozentuin, een rosarium. Tegenwoordig is de roos in
de tuin niet meer zo dominant (tenminste in ons land), maar rozen in
de vaas zijn nog steeds zeer populair.
Wilde rozen

Alle gekweekte rozen stammen natuurlijk af van wilde rozen. Maar dat zijn
geen eenvoudige afstammingslijnen. De leden van de rozenfamilie (en
hun neven de bramen en de vrouwenmantels) maken het de botanici erg
moeilijk. Dit komt door de gewoonte van deze planten om veel aan
zelfbestuiving te doen en aan voortplanting via wortelopslag. Maar toch af
en toe doen ze een beetje aan kruisbestuiving en dan vooral weer
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terugkruisen, om het moeilijk te maken. En alsof dat nog niet genoeg is:
bij kruisbestuiving levert de moederplant zo’n 80% van de chromosomen!
De nakomelingen lijken dus veel sterker op de moeder dan op de
stuifmeel leverancier. Misschien is dit de wraak van de roos op de botanici
die vinden dat rozen geen dorens hebben maar stekels.
In Nederland hebben we ondanks deze kruisingsproblemen toch een
aantal redelijk duidelijk te onderscheiden wilde rozen. De belangrijkste in
Brabant en Limburg is de hondsroos. Waarschijnlijk is zo’n 80-90% van de
wilde rozen in onze omgeving hondsroos: flinke struiken met roze
bloemen aan het begin van de zomer, roze bottels en bladeren die meest
in 7 deelblaadjes zijn verdeeld.
In de duinen is het duinroosje thuis, maar ik heb de typische zwarte
bottels ook wel eens in Zuid-Limburg gevonden. Duinroos bloeit in de
voorzomer met romig witte bloemen en soms nog wat na bloei in
september, zwarte bottels zoals gezegd en de plant heeft het blad
gedeeld in 7 deelblaadjes.
Veel zeldzamer zijn de witte bosroos (alleen in Limburg), de roze viltroos
die op diverse plaatsen voorkomt (waaronder mijn woonplaats) maar die
overal zeldzaam is. Egelantier, met rozerode bloemen met een wit hart,
staat in de duinen en op kalkhoudende plekken zoals in Zuid-Limburg. De
rimpelroos is een aangeplante en verwilderde immigrant uit Azië met rode,
soms witte bloemen, die meest te vinden is in de duinen. Deze
zeldzamere wilde rozen hebben allemaal rode bottels en het blad gedeeld
in meestal 7 deelblaadjes. De 7 deelblaadjes is een belangrijk verschil
met de gekweekte rozen want die hebben meestal 5 deelblaadjes in het
blad.
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Een leuk detail dat zowel bij wilde als gekweekte rozen te vinden is, zit in
de kelkblaadjes. De groene kelkblaadjes zitten om de bloemknop als die
nog niet open is, daarna onder tegen de bloem aan en tenslotte boven op
de bottel als de bloemblaadjes afgevallen zijn. Er zijn vijf kelkblaadjes, net
zoveel als bloemblaadjes bij de wilde rozen, en als je ze één voor één
bekijkt kun je beginnen bij een kelkblaadje dat aan beide kanten
uitsteeksels heeft, de baarden. Het tweede kelkblaadje heeft aan beide
kanten géén baarden, daarna volgt het derde met aan beide kanten wel
baarden, nummer vier is weer helemaal zonder baarden. En de laatste,
nummer vijf, zorgt voor de verrassing: aan de kant van nummer 4 wel een
baard, aan de kant van nummer 1 géén baard! Steeds staan de
kelkblaadjes zo dat één kant met baarden staat tegen één kant zonder.
De Middeleeuwse geleerde Albertus Magnus (ca.1250) schijnt dit als
eerste te zijn opgevallen.

Heel bijzonder is de bedeguaargal op rozen, alleen de naam al die in het
Perzisch zoiets betekent als “gekomen met de wind”. Waarschijnlijk is dit
de mooiste gal in ons land. Een mini galwespje Diplolepis rosae van zo’n
3 mm veroorzaakt een grote ‘harige’ gal op de rozenstruik. De gal kan wel
5 cm doorsnee hebben en kleurt vaak naar steenrood. De gal blijft veel
langer aan de struik dan de bloemen en vaak zie je gal dan ook samen
met de rode bottels.
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Kweekrozen
Al onze wilde rozen hebben ‘enkele’ bloemen met maar 5 bloemblaadjes.
De ‘gevulde’ rozen zijn dus allemaal kweekvormen. Ik noemde bij de wilde
rozen ook het aantal deelblaadjes (zeven) in het blad en het verschil met
de meeste kweekvormen, die vijf deelblaadjes in het blad hebben. Mijn
moeder, die dol was op rozen in de tuin, wees me op het verschil omdat
de onderstammen van de sierrozen meestal hondsrozen waren die
wortelopslag maakten met zeven deelblaadjes. En die moest je dus
weghalen.
Maar het verschil in deelblaadjes was natuurlijk niet de reden voor de
kweek. De vijf deelblaadjes lijken afkomstig te zijn van de Chinese roos
(Rosa chinensis) die in China inheems is, maar daar ook al eeuwen voor
onze jaartelling werd gekweekt. Het bijzondere aan de Rosa chinensis is
dat deze in het najaar voor de tweede keer bloeit op het hout dat in dat
jaar is gegroeid. Alle ‘gewone’ rozen en de vruchtbomen uit de
rozenfamilie (appel, peer etc.) bloeien op het hout dat het seizoen ervoor
is gegroeid, let dus op met snoeien!
De veredelde Chinese roos is waarschijnlijk eind 17e eeuw naar Europa
gekomen, mogelijk via de zijderoute, de landroute aan de noordkant van
de Himalaya. Met deze roos werd hier enthousiast gekruist omdat zo de
bloeitijd verlengd kon worden. Of die rozen toen al ‘dubbel’ of zelfs
‘gevuld’ waren is niet duidelijk.
Rond dezelfde tijd kwam met de schepen van de Nederlandse VOC uit
China een kruising van de Chinese roos met de Rosa gigantea, die
grotere bloemen heeft. Deze sloeg hier niet erg aan omdat de planten
onvoldoende winterhard waren. Pas rond 1800 kwamen hier planten van
dezelfde kruising waarmee wel gewerkt kon worden. Ze vormden de basis
van de zogenaamde theerozen. Niemand weet waarom ze zo genoemd
worden, maar ze legden de basis van een heel nieuwe rozenteelt waaruit
o.a. de snijrozen gekomen zijn. Men spreekt zelfs van ‘oude rozen’ als
men soorten bedoelt die gekweekt zijn uit rozen die hier al bekend waren
vóór de introductie van de theeroos!
Geurende rozen
Ik heb een stukje rozenkweek overgeslagen. De oude Egyptenaren en de
Romeinen waren ook al dol op rozen. Ik denk dat voor hen de bloemvorm
en kleur minder belangrijk waren dan de geur en dan realiseer je je dat
onze rozen eigenlijk niet of nauwelijks geuren. Romeinen vonden rozen zo
belangrijk dat ze pogingen deden om ze twee keer te laten bloeien door
ze extra vruchtbare grond te geven en zelfs de grond te verwarmen. Dit
lukte blijkbaar soms en dat doet vermoeden dat ze iets wisten van een
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roos die vaak een tweede keer bloeit of een veel langere bloeitijd heeft,
zoals de genoemde Rosa chinensis.
Waarschijnlijk de belangrijkste roos voor de Romeinen was de lokaal
groeiende Rosa gallica. De Romeinse keizer Elagabalus (ca. 200 na Chr.)
liet schepen vol rozenblaadjes aanvoeren o.a. uit Egypte om die over zijn
gasten uit te strooien. Volgens de verhalen stikten die gasten er soms
bijna onder. Maar de ‘gewone’ Romeinen strooiden ze waarschijnlijk over
het eten voor de geur want ze zijn goed eetbaar.
Zeker heel belangrijk toen, en ook nog na de Romeinse tijd, was de
geurige Damaskus roos, waarschijnlijk een spontane kruising van
minstens twee andere rozen (Rosa gallica en Rosa moschata) waarvan
de tweede naam muskusroos betekent dus dat zal wel de bron zijn van de
geur. Maar er was mogelijk nog een derde voorvader uit de omgeving van
de Himalaya (Rosa fedtschenkoana) en die schijnt ook de neiging te
hebben om een tweede keer te bloeien. Misschien was dit de
inspiratiebron voor de twee keer bloeiende roos bij de Romeinen.
Het belang van de Damaskus roos is de geur. Deze roos is al eeuwen de
bron van rozenolie die in de parfums wordt gebruikt ofschoon Rosa gallica
hier ook wel voor gebruikt werd en wordt. Vroeger waren in Turkije en
Bulgarije grote kwekerijen van de Damaskus rozen, in Bulgarije bestaan
ze nog. Voor een kilo rozenolie heb je 1000 kg rozenblaadjes nodig!
Wij komen niet op het idee om rozenblaadjes over het eten te strooien,
maar dat gebruik is zeker niet met de Romeinen uitgestorven.
Tegenwoordig gebruikt men meestal rozenwater: water met rozenextract.
In India, Iran en de meeste Islamitische landen wordt rozenwater gebruikt
om drank een lekker luchtje te geven of over bijvoorbeeld rijst of
kipgerechten. Rozenwater is in een toko te koop. Ik denk overigens dat
‘lulletje rozenwater’ wel een echt Nederlandse uitvinding is.
Jan van Dingenen
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KANNIBALENVERHALEN
Wanneer de term kannibalen valt, dan krijgen we kippenvel op ons
lijf. We moeten niets hebben van het eten van mensenvlees; dat past
niet bij de ethiek van mensen. Zelfs niet toen we in 1972, nog niet zo
lang geleden, het afschuwelijke verhaal van een vliegtuigongeluk in
de Andes hoorden. Het vliegtuig was aan de grond geraakt en lag op
een hoogte waar sneeuw lag en het ijskoud was. 72 dagen hielden
enkele mensen het uit door het eten van bevroren vlees van de dode
passagiers.
Kannibalisme is het eten van individuen van dezelfde soort; mensen eten
mensenvlees, honden eten hondenvlees, vogels eten vogels. In de
meeste menselijke samenlevingen rust er een taboe op het eten van
mensenvlees. Toen in december 2011 twee presentatoren elkaars vlees
aten, gebakken en wel, veroorzaakte die gebeurtenis toch wel wat
discussie.
Bij dieren komt het vaker voor. Zij hebben geen of weinig ethisch gevoel;
daar komt het instinct naar voren. De zwarte weduwe, een spinnensoort,
daarvan eet het vrouwtje het mannetje na de paring op. Uilen eten wel
eens het jongste, of twee jongste uilskuikens op wanneer er voedseltekort
is. Zo worden de oudste uilskuikens van de hongerdood gered.
Vogels eten vogels
Allereerst de
groep
kannibalen, die
niet onder de
groep roofvogels
vallen, maar die
toch regelmatig
een klein vogeltje
verorberen,
meestal uit het
nest en nog
zonder veren.
Ook eieren vallen
bij hen in de smaak. Vogels die dik in de veren zitten eten ze minder,
behoudens kleine vogels, niet groter dan een mus.
Over welke vogels hebben we het dan? De ekster, de gaai, de zwarte
kraai en in mindere mate de roek en het kauwtje. Allen behoren tot de
kraaiachtigen.
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De tweede groep van kannibalen betreft de groep van de uilen. Met name
de bosuil en in mindere mate de ransuil en de steenuil eten graag een
vogeltje, meestal kleinere vogeltjes en in een enkel geval een middelgrote
vogel. Ook eten ze vaker een vogeltje als er een gebrek aan muizen is.
Dan komen we uit bij een heel grote groep kannibalen, die van de
roofvogels. Daartoe horen de buizerds, de valken, de haviken (waaronder
de sperwer) en de kiekendieven. Deze vogels vangen kleine vogels
(mussen, mezen, vinken,etc.), alsook middelgrote vogels (merels,
spreeuwen, lijsters) en schuwen ook een grotere vogel niet zoals een
bosduif of een krielkip als prooi te nemen.
In mijn eigen tuin heb ik al drie keer meegemaakt, dat een roofvogel een
merel sloeg. De piepende merel zit vast in de klauwen van de sperwer,
die de prooi letterlijk doodknijpt totdat het hart niet meer klopt. Dan begint
hij de gevangen vogel te plukken en daarna gaat hij aan de maaltijd
beginnen, de omgeving goed in de gaten houdend. Want tijdens het eten
zijn vogels kwetsbaar. Een zielig gegeven voor de merel, maar het
betekent het voortbestaan van de sperwer. Ik heb dan ook niet de neiging
om de merel te helpen.
Zo is de natuur. Vaak zijn het zieke en oudere vogels, die makkelijk te
vangen zijn.
Vluchtpogingen
Natuurlijk hebben de prooidieren trucjes om aan hun belagers te kunnen
ontkomen. “Zij zijn immers niet voor de poes.” Welke zijn die
reddingsmogelijkheden?
De meest
voorkomende
verdwijntruc is de
camouflage.
Aanpassing aan de
kleur van de
omgeving is voor
grondvogels op het
nest de beste
verdwijntruc. De
veren krijgen
dezelfde kleur als de
steentjes, het gras,
de akkergrond. De
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bovenkant is meestal donkerder dan de onderzijde. Het schaduwsilhouet
valt dan minder op.
Een tweede truc is 'alarm slaan'. Vogels hebben overeenkomstige
alarmkreten; dan profiteren meer soorten van de alarmkreet. Ik had in mijn
tuin kippen. Wanneer die begonnen te kakelen gingen de andere vogels in
de tuin ook opletten of doken de struiken in.
Een goede beveiliging blijkt samenwerking en dan wegpesten te zijn.
Kraaien vallen met z'n allen een buizerd aan. Alleen zouden ze dat niet
durven. En futen maken gebruik van de veiligheid in een
kokmeeuwenkolonie.
Een slimme truc is het weglokken van de belager. Roofvogels zijn attent
op het waarnemen van zieke en zwakke en oude vogels. Een gezonde
vogel simuleert dat hij zwak is. De vogel doet 'zielig' en lokt zo de belager
uit de richting van het nest. Kieviten doen dit.
De meest menselijke vorm is weglopen. Zorgen dat je uit de buurt komt.
Hier hoort bij het wegduiken in struiken, van richting veranderen
(gierzwaluw). Het is moeilijk om sneller te vliegen dan de belager; zij
ontwikkelen hoge snelheden.
Als laatste het imponeren: de kuif opzetten, vleugels uitspreiden, de krop
opzetten.Kijk maar eens naar deze opgeblazen patrijs.
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En natuurlijk hoort er ook bij: zelf in de aanval gaan. Kokmeeuwen die
met jongen zitten, vallen de belagers aan, meestal met hulp van anderen.
Kieviten en buizerds doen duikvluchten naar de wandelaar in hun gebied.
Tot slot de angstrui. Met name merels kunnen ontkomen door veren los
te laten, waardoor de roofvogel met een bek vol veren achterblijft.
Slot
Vanwege de ontsnappingsmogelijkheden ontstaat er een evenwicht
tussen eten en gegeten worden. Als er veel jonge vogels op het
menu staan, dan is het aanbod ook hoog. Als er weinig aanbod is,
trekken de roofvogels weg of schakelen over op ander voedsel, bijv.
muizen. De roofvogels eten niet het gehele jaar door dezelfde
prooien. Op het einde van de broedtijd sneuvelen de meeste jonge
vogels. Ze zijn net vliegvaardig, maar letten nog niet goed op
roofvogels. Van de tien jonge mezen uit een nest, blijft er komend
jaar slechts één in leven. Anders zou er een overschot aan mezen
komen.
Maar roofvogels zijn slechts één gevaar. Andere gevaren, die om de
hoek loeren zijn verkeer, de menukaart in zuidelijke landen en
gewoon de gezondheid van de vogel.
Kannibalenverhalen zijn in de natuur zo gewoon, niet menselijk,
maar wel dierlijk, met een eigen 'ethiek'.
Jos Smeets, IVN Ulestraten.

27

NIEUWE COÖRDINATOR WERGROEP VOGELS
Bert Merk stelt zich voor
Toen ik hoorde dat Ruud Gulikers door zijn ziekte het
coördinatorschap van de Vogel Werkgroep opgaf, heb ik, in overleg
met Harrie (excursieleider) en bestuur, aangeboden om het
coördinatorschap op mij te nemen. Het bestuur was daar erg blij
mee.
Mijn naam is
Bert Merk,
geboren en
getogen in
Maastricht,
maar nu woon
ik in Meerssen.
Al vroeg ben ik
besmet met het
vogelvirus door
mijn vader en
oom. Op zeer
jeugdige leeftijd
had ik al een
volière en
kweekte met
wildzang,
kanaries en tropische vogels. Op mijn 13e verjaardag werd ik lid van de
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (N.J.N.) in Maastricht. Als lid
had je toegang tot de bibliotheek van het Natuur Historisch Genootschap
in Maastricht van Flora en Fauna.
Jaren later heb ik diverse cursussen over Flora en Fauna gevolgd bij de
Vogelwacht Limburg en diverse IVN- afdelingen.
Mijn opzet is om mensen enthousiast te maken om naar vogels te kijken
en hun leefwijze te bestuderen en tevens het determineren van de
soorten. Dit bereik ik door excursies en bijeenkomsten te organiseren.
Belangstelling? Vragen? Leden en niet-leden kunnen mij bellen op
043-3644339 en mij mailen hj_merk@hotmail.com.
Ik hoop u te zien op onze excursies, vermeld in D’n Haamsjeut.
Groetjes Bert.
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PROGRAMMA 2013 (eerste helft)
Dit programma kunt U uit D’n Haamsjeut nemen

ULESTRATEN
Website: http://ivn.nl/afdeling/ulestraten
Woensdag 2 januari 2013
IVN-Avond. Nieuwjaarswensen
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3642858
Zaterdag 12 januari 2013
Jeugdactiviteit: Sporen en de winter
Team m.m.v. Wim Ghijsen, Will Voncken en Leo Kurvers
Start: 09.30 uur, IVN-lokaal Natuurhistorisch Museum, Markt te Meerssen
043-3649012 /045-4041639
Woensdag 16 januari 2013
Algemene Ledenvergadering
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043-3642858/3644976
Woensdag 6 februari 2013
IVN-presentatie over Bevers door Wim Derks
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 - 3643740
Zaterdag 9 februari 2013
Jeugdactiviteit: Bezoek aan de Maaswerken/-vallei in Itteren
Team m.m.v. Fred Erkenbosch
Start: 9.30 uur IVN-lokaal D’n Haamsjeut te Ulestraten
Zondag 17 februari 2013
IVN-excursie Bevers in Geuldal o.l.v. Wim en Els Derks
Vertrek: 13.30 u kerk Ulestraten (carpoolen) en 14.00 u Brakke Berg, Wolfsdriesweg
10, Berg en Terblijt,
Info: 043 - 3643740
Woensdag 6 maart 2013
Presentatie “Wortels in Waterval, het verhaal van een gehucht” door Fred Erkenbosch
Over Waterval, het gehucht van de voormalige gemeente Ulestraten. Een verhaal over
zijn inwoners, de Wijngaardsberg met hoeve, de Watervalderbeek met zijn bronnen en
het veranderend landschap. De wandeling op 17 maart is een aanvulling op deze
presentatie. Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 - 3644647
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Zaterdag 9 maart 2013
Jeugdactiviteit: Voorjaar rondom de IVN-hut in de Dellen te Meerssen
Team m.m.v. Leo Voragen
Start: 09.30 uur IVN-lokaal Natuurhistorisch Museum, Markt te Meerssen
Vrijdag 15 maart 2013
Opschoonactie met de basisschool. Zie t.z.t. publiciteit
Zondag 17 maart 2013
Wandeling in Waterval o.l.v. Fred Erkenbosch
Vertrek: 14.00 uur Wijngaardsberg 1 Ulestraten, Info: 043 – 3644647
Woensdag 20 maart 2013 Boomfeestdag. Zie t.z.t. publiciteit
Woensdag 3 april 2013
Diapresentatie Kasteel Vaeshartelt door Frank Wormer
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3643740
Zaterdag 13 april 2013
Jeugdactiviteit: Natuur rondom Kasteel Vaeshartelt
Team m.m.v. Els Derks
Start: 9.30 uur IVN-lokaal D’n Haamsjeut te Ulestraten
Woensdag 1 mei 2013
IVN-presentatie over uilen door Jack Ummels
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3645606
Zondag 5 mei 2013
Ochtendwandeling Rivierpark Maasvallei Hochter Bampd o.l.v. Els en Wim Derks
Vertrek 9.30 u achter kerk Ulestraten (carpoolen) of 10.00 u Smeermaas, Maasdijk bij
kerkhof
Info: 043 – 3643740
Zaterdag 11 mei 2013
Jeugdactiviteit: Brug bouwen over het water
Team m.m.v. Willy en Jack Savelberg
Start: 9.30 uur IVN-lokaal Natuurhistorischmuseum, Markt te Meerssen
Woensdag 5 juni 2013
IVN-Wandeling Biesenberg en ecoducten o.l.v. Fred Erkenbosch
Vertrek: 19.30u bij Gilbert Petit, Hekstraat 25 Ulestraten
Info: 043 - 3644647
Zaterdag 8 juni 2013 2013
Jeugdactiviteit: Verrassingstocht ter afsluiting van het activiteitenjaar
Jeugdleidersteam
Start: 9.30 uur IVN-lokaal d’n Haamsjeut te Ulestraten.
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Woensdag 19 juni 2013
Late-avondwandeling o.l.v. Els en Wim Derks
Vertrek: 21.00 uur achter kerk Ulestraten
Info: 043 - 3643740
Donderdag 27 juni 2013
Ochtendwandeling Natuurbeleving: hoor de stilte!, o.l.v. Els Derks
Vertrek: 9.00 uur achter kerk Ulestraten of 09.30 uur Parkeerplaats bij kerkhof Langen
Akker, Berg en Terblijt
Info: 043 - 3643740
Zondag 14 juli 2013
Bezoek tuin familie Derks in Waterval
Aanvang 10.00 uur Waterval 2a
Info: 043 - 3643740

Activiteiten Vogelwerkgroep:
Vogels spotten op:
NB Let op aanvangstijden!!


Zondag 17 maart tijd; vertrek 8.00 uur



Zondag 7 april tijd, vertrek 8.00 uur



Zondag 12mei tijd, vertrek 7.00 uur



Zondag 9 juni tijd, vertrek 7.00 uur



Zondag 7 juli tijd, vertrek 7.00 uur

Vertrek Kerkplein Ulestraten (carpoolen)
Te bezoeken locatie: wordt t.z.t. bepaald
Info: 043 3644339
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ENKELE ALGEMENE OPMERKINGEN EN SPELREGELS:
Deelname aan IVN–activiteiten is gratis tenzij er extra kosten zijn en dus ook worden
vermeld.
Deelname aan IVN–activiteiten geschiedt altijd voor eigen verantwoording en risico.
Vertrektijden worden stipt gevolgd wees dus niet te laat!
Bij carpoolen is per inzittende een vergoeding van € 0,07 per kilometer aan de
chauffeur verschuldigd.
Geef onze gids of coördinator een seintje als u voortijdig een (buiten)activiteit wilt
verlaten.
Denk aan aangepast schoeisel, kleding en eventueel een versnapering voor de
stevige trek; buitenlucht maakt hongerig!
Wilt u graag deelnemen aan een buitenactiviteit maar u heeft geen vervoer, bel dan
met de gids of organisator van de activiteit.
Onze afdeling staat open voor kritiek, opmerkingen, suggesties etc.

Wilt u meer informatie over een activiteit bel dan met een van de gidsen,
coördinatoren of bestuursleden.

2013
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OUDERWETSE BAKMIDDAG
IN DE IVN ZOMERWEEK 2012 MECHELEN
Inleiding
Ieder jaar in de eerste volle week van augustus organiseert het landelijk
IVN een Zomerweek, telkenjare in een andere provincie. In 2012 was
Limburg aan de beurt. Tineke de Jong en Riekie Notten hebben als echte
kwartiermakers deze jamboree voorbereid. Bij hun zoektocht naar een
geschikte accommodatie zijn zij uiteindelijk terecht gekomen bij de
Vinkenhof in Mechelen. Zo genoemd naar familie Vinken die op deze
locatie al generaties lang een boerenbedrijf runt. Hans Vinken, de huidige
eigenaar, is als landbouwer meegegroeid in de ontwikkeling tot
biologische boer, landschapsbeheerder en is zelfs natuurgids. Zijn
hoofdactiviteit is gericht op een kudde Limousin koeien, afkomstig uit het
Franse land. Maar het bedrijf van boer Hans heeft nog alleszins
kenmerken van een gemengd bedrijf met akkerbouw en als jongste loot in
het boerenbedrijf, het beheer van een landschap met als streekeigen
producten: veldwegen, holle wegen en bosschages.
Wat betreft de organisatie van de IVN Zomerweek. Het aantal deelnemers
varieert jaarlijks rond de 70 à 80 personen, volwassenen en kinderen. De
dagelijkse leiding wordt verzorgd door een coördinatieteam. Het
programma voor de zeven dagen in de natuur is opgesteld door de
voorbereidingsgroep uit het Limburgse. In 2013 is de provincie Friesland
aan de beurt.
Voorbereidingen
Na de ontvangst
op vrijdag 3
augustus staat als
eerste
groepsactiviteit
pontificaal
genoteerd: vlaaien
bakken naar
Limburgs recept.
Er is een mobiele
bakoven
ingehuurd en een
inhoudelijk
deskundige zoals
de persoon met de
vakkennis
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tegenwoordig aangeduid wordt. Dat blijkt te zijn Huub Wiertz, voorzitter
van IVN Valkenburg. Dat kan niet meer mis. Van eerdere bezoeken aan
de heemtuin in Valkenburg weet ik dat daar een ouderwetse bakoven ligt
met regelmatig een grote bakbeurt. Als u er nog nooit geweest bent dan
wordt een bezoek bij deze warm aanbevolen. Zelf ben ik voor het
bakgebeuren in Mechelen aangeworven als de stoker van de mobiele
bakoven. Zoiets heb ik nog nooit gedaan maar mijn schrijverij over oude
Geulse bakovens heeft mij een roem bezorgd die ik nog niet verdiend
heb. Behoudens dan mijn bijdrage aan vorige IVN - Zomerweken waarbij
ik als de grote ‘vunkelaer’ van het afsluitend kampvuur ben opgetreden.
Vlaaien bakken
Vanaf vijf uur
die avond
worden de
stellingen
betrokken:
Huub in de
grote
recreatieruimte aan
een lange
tafel met de
bakingrediënten en ik
buiten bij de
bakoven. Tijdens een korte instructie wordt mijn taak duidelijk. De
bakoven moet opgestookt worden tot een temperatuur van 200 tot 230
graden. Van thuis heb ik enkele zelfgemaakte ‘sjanse’ (takkenbossen)
meegenomen. Daarmee is het aanmaken van de bakoven kinderspel. In
luttele tijd is er een stevig vuur dat gestookt wordt met tot de uitrusting van
de bakoven behorend droog, gekliefd hout.
Ondertussen is Huub Wiertz bezig met de voorbereidingen voor allerlei
baksels. Eerste actie: meel in een grote bak met in het midden een met de
hand voorbereid papje van gist. Doek erover en even rust gunnen.
Opperbakker Huub, inmiddels voorzien van een prachtige bakkersmuts,
rangeert ondertussen zijn tafel waarop allerlei toetjes voor op de vlaai te
zien zijn: kersen, pruimen, ‘greumelkes’ en pudding voor op de
gelijknamige vlaai. Ook is hij druk bezig met instructie van en hulp aan de
vele kinderen en ‘willige’ volwassenen die allemaal hun eigen vlaaitje
mogen maken. Veel pret maar toch ook een beetje spanning. Zal het
bakken lukken? Het bolletje deeg wordt uitgerold en daarna ingepast in
een kleine vlaaivorm. Daarop wordt de vulling aangebracht. De jonge
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bakkers ‘wiermelen’ om Huub heen en bestoken hem met honderd en één
vragen. Belangrijkste vraag: zit er voldoende “sjpies” op het vlaaitje?
Want, het moet natuurlijk wel lekker worden!
Ondertussen loopt de temperatuur in de mobiele bakoven aardig op.
Regisseur Huub is in het begin even komen kijken en is bezorgd over het
temperatuurverloop. De oven moet warmer! Dat kan. Wat grote stukken
hout in de oven en even later gieren de vlammen door de schoorsteen
omhoog. Geleidelijk aan krijg ik het juiste gevoel voor beheersing van de
temperatuur in de ovenruimte. Het bakken kan beginnen.
Op grote platen worden de vlaaikes aangeleverd en in de oven geplaatst;
twee platen boven elkaar. Een aangename bakgeur wordt geleidelijk aan
sterker. Ik kijk een enkele keer in de ovenruimte en zie dat de korst
stillekes aan een bruin tintje krijgt. Nog even doorgaan en de eerste
lichting baksels is klaar. Ondertussen spelen de merendeels ‘Hollandse’
vakantiegangers een door Riekie gemaakt bakspel met zowel dialect als
Nederlandse benamingen voor allerlei bakbenodigdheden.
Het grote werk
Ook bakker Huub heeft niet stil gezeten. Hij
heeft een aantal grote deegbollen tot
vlaaibodems uitgerold en in de bakplaten
gewerkt; die worden gevuld met de door
hem meegebrachte spijzen.
Voor mijn bakoven is het nu topdrukte. De
grote vlaaien nemen veel plaats in. Dus
heb ik continu contact met de ovenruimte
om te zien welke vlaaien eruit kunnen en
welke nog bijgeschoven moeten worden.
De voltooide bakproducten worden mooi in
rekken geplaatst; de kleine vlaaitjes
allemaal ‘getekend’ zodat iedere jeugdige
bakker zijn eigen product weet terug te
vinden. Met het vorderen van de avond lukt
het me steeds beter om de temperatuur in
de oven op het gewenste niveau te
houden. Het zijn maar kleine handelingen:
een/enkele blokken hout erbij, klep van de
schoorsteen vol open, even temperen. De
bakoven is geformatteerd op de ideale temperatuur van 235 graden. Ik
krijg zelfs de tijd om de laatste handeling in de bakruimte te bekijken en
zeg in aanwezigheid van bakker Huub dat ik op bakgebied één specialiteit
heb: de ‘knapkook’. Die opmerking is niet aan dovemansoren. Allerlei
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ingrediënten worden in mijn richting geschoven: deeg, roomboter, room
en kaneel. Ik doe de uitgerolde deegbol in een grote vlaaiplaat en knijp
het tegen de rand van de vlaaiplaat opstaande deeg met twee handen tot
een sierlijst van bakkerskunst. In de vlaaibodem worden met de ‘versjet’
gaten geprikt zodat het geheel ontluchten kan. Daarna wordt de bodem
opgevuld met klonters roomboter en komt er een flinke scheut room
overheen. Over het geheel suiker en wat kaneel. Dit baksel gaat als
laatste de bakoven in.
De ‘knapkook’ werd vroeger gemaakt van de laatste restjes deeg die
flinterdun werden uitgerold (want zóveel deeg bleef er niet over) en
waarop dan een weinig boter, suiker en kaneel gestrooid werd. De suiker
en kaneel zorgden toen voor de smaak want klonters roomboter en room
zoals we bij deze baksessie gebruiken, waren er vroeger niet bij!
De volgende dag als we terugkomen van een excursie aan groeve ’t
Rooth, wordt de bakproductie aan de man gebracht. De kinderen krijgen
allemaal hun eigen vlaaitje. Ofschoon hoog zomer verdwijnen de stukken
vlaai als sneeuw voor de zon. Datzelfde lot is ook die ene ‘knapkook’
beschoren. Gelukkig heeft Riekie voor mij een stuk opzij gelegd. Een
volgende keer zal ik toch maar wat meer eigen baksels volgens oud
recept maken.
Paul Notten, Moorveld
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Coöperatieve stoomzuivelfabriek Sint Joseph in Ulestraten
Een gewoon bericht in de krant maart 2008: Woning te koop St.
Catharinastraat 39. Er zijn mensen die zo een bericht opvalt, vooral
als je woningzoekend of nieuwsgierig bent. Mijn interesse werd
gewekt omdat deze woning meer was dan de verkoop van een
gewoon huis. De woning was namelijk bijzonder omdat in vroegere
tijden hier de voormalige boterfabriek van Ulestraten gevestigd was.
Begonnen als handkracht fabriek kwam tussen 1909-1918 de
Coöperatieve Stoomzuivelfabriek (betere kwaliteit). Een andere fabriek in
Ulestraten in die tijd (1929) was de Ladderfabriek van G. Zegers waar 10
mensen werkten.

Veel mensen weten dit niet en zelfs onder de jongere echte
Ulestratenaren was het bestaan van de boterfabriek onbekend. Ook in
Schimmert, Moorveld (1901-1922 genaamd “De Toekomst”) en Geulle
(“de Eendracht”in Hulsen (1896-1904) en Elsloo (rond 1900) waren
melkfabrieken die ook boter maakten, maar die wel kleiner waren dan die
van Ulestraten.
Over deze fabriek gaat dit artikel. De melk- of boterfabriek St. Joseph
heeft bestaan van 1900 tot 1943 en was gevestigd in de woning die nu te
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koop staat. Oprichter en voorzitter van de
stoomzuivelfabriek St. Joseph was de heer
Jan Pieter Visschers burgemeester van
Ulestraten van 1904 tot 1930. Geboren in
Waterval. Hij was o.a. ook de oprichter en
directeur van de boerenleenbank. Hij overleed
op 28 juni 1937, hierover een bericht in de
Limburger Koerier op 29 juni 1937 vanwege
zijn verdiensten voor Ulestraten. Hiervoor
werd hij beloond door zijn benoeming tot
ridder in de orde van Oranje Nassau op 31
augustus 1930 ( zie foto).
Een bericht in het boek Meerssen, impressies
uit een rijk verleden vermeld “ In de tweede
helft van 1918 ontstonden er moeilijkheden
rond de Ulestratense boterfabriek St. Joseph.
De bij deze fabriek aangesloten boeren werden gerantsoeneerd door de
schaarste en distributie in de oorlog 1914-1918, waardoor de zelfkarners
in het voordeel kwamen”. Dus buiten de fabriek waren er in Ulestraten
veel mensen die thuis zelf boter
maakten (armoede). Dit gebeurde tot
in de 18e eeuw met de hand (zie
foto), toen kwamen er de karnmolens
Hierbij werd de stok met een tandrad
voortbewogen. Het tandrad kwam
zelf in beweging doordat een hond of
paard rondjes liepen in de molen.
Later kwamen ook de
handkarnmolens o.a. de Victoria
Karn merk ‘Ideaal”. (zie foto). Deze
karnton stond in een gang van de
voormalige boerderij “de Gaffel” aan
de Beekerweg en is blijkbaar van
elders aangevoerd. De karnton van
de melkfabriek “de Toekomst” in
Moorveld werd gevonden op de
Moorveldshof, is gerestaureerd en
staat nu in de entree van
zorgcentrum “Ave Maria” in Geulle.
Alle boeren die melk leverden waren gezamenlijk eigenaar. Het voordeel
hiervan was dat er geregeld contant geld binnen kwam, zeker voor de
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kleine boer. In 1923 had de boterfabriek van de vereniging St. Joseph
twee mannelijke arbeiders boven de 16 jaar.
Waarschijnlijk in die tijd of later was Alphons Courage er directeur (straks
hierover meer). Verder werkte er Gerard Stevens; hij was de
productiebaas en tevens de botermaker. Ook werkte er Frans (Frens)
Jennekens; (woonde in bij zijn zuster van café Booten - Jennekens) hij
was de technische man. Hij zorgde voor het ketelhuis en de
melkontvangst. Het waren bekende vrijgezellen in Ulestraten. Als laatste
was er Frens Wouters; hij was als enige getrouwd en woonde in de Burg.
Visscherstraat 84. Tijdens de drukke zomer van 1941 werkte er ook voor
een half jaar, de toen 15 jarige Sjir Stevens; (1925-2012) hij moest de
volle melkbussen van 25 en 40 liter van het bordes aan de straat, rechts
van de fabriek naar binnen brengen. Hij was een neef van Gerard
Stevens.
De melk werd ’s morgens aangevoerd door Brassé uit Ulestraten van 1
april 1935 -1942, Kusters uit Moorveld, Pisters van de Hussenberg en uit
Geverik Jozef Stevens. Ze haalden de melkbussen bij de deelnemende
boeren met paard en wagen op, de zogenaamde plateauwagen. Ook
werden de melkbussen door de mensen in het dorp met de hondskar
aangevoerd. Later na 1942 vervoerde Brassé de melkbussen van
Ulestraten naar de melkfabriek in Beek, die in 1968 sloot.
De stoomketel (tussen 1909-1918 ingevoerd) kon een vermogen leveren
van 7 pk ( nu 5 kW) en stond geplaatst in het linkergedeelte van de
boterfabriek en werd vroeg in de
morgen aangestoken. De stoom
bracht een grote drijfriem in
beweging. Deze liep onder het
plafond door naar het midden van
de fabriek. Van hieruit gingen er
aftakkingen naar een centrifuge (dit
is een machine waarin de melk snel
wordt rondgedraaid) en een grote
karnton. Door de
middelpuntvliedende kracht van de
centrifuge worden de zwaarste
deeltjes in de melk het verst
weggeslingerd, terwijl het lichtste
gedeelte, de room zich in het
midden verzamelt en wordt
afgevoerd. Op die manier wordt de
melk afgeroomd. Room is een
andere naam voor melkvet. Boter
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bestaat ongeveer uit 82% melkvet. Van deze room wordt boter of
slagroom gemaakt. De room kwam door middel van mankracht in de
karnton terecht en na het karnen werd de boter uit de karnton geschept.
Wat overbleef noemde men ondermelk of gekarnde melk (karnemelk).
Deze ging vaak terug naar de boeren die ze aan de varkens of kalveren
voerden ook werd ze aan de particulieren verkocht.
Deze ondermelk had behalve als veevoer, weinig economisch nut. In het
dialect en in de volksmond noemde men deze melk “fotsj” of weinig
waarde hebbend. Algemeen werden de melkfabrieken dan ook
“fotsj”genoemd of dat nu in Ulestraten, Elsloo of Beek was. De carnavals
vereniging De Sajelaire uit Elsloo spreekt over de boterfabriek van Elsloo
als “de fotsj”.
De productie van de boterfabriek bedroeg in 1909 12098 kg en in 1939
23244 kg. Dat was een behoorlijk aantal. De geproduceerde boter werd
meestal verpakt in houten tonnen van ongeveer 25kg en was bestemd
voor de groothandel. Ook werd er boter verpakt in 1 kg verpakking. In de
kelder werd elk pak boter werd met een houten stempel een dun
keurmerk (het zogenaamde boterpapier) geslagen. Er was dus een
strenge kwaliteitscontrole. Zo was er altijd te controleren waar de boter
vandaan kwam, maar wel lastig: als je de boter ging gebruiken moest je
eerst het keurmerk er uit peuteren.
Boeren en particulieren konden overdag de boter kopen vanaf de fabriek.
Tussen 1 sept.1908 en 1 sept.1909 verwerkte de stoomzuivelfabriek
St Joseph Ulestraten bijna 365667 kg melk volgens het jaarverslag
1910 van de Zuid- Nederlandse Zuivelbond. De voorzitter in
Ulestraten was toen Jan Pieter Visschers. De zuivelfabriek “De
Toekomst” aan de Heerenstraat in Moorveld produceerde 222834 kg
melk en de voorzitter daar was J. Pesch. Deze twee fabrieken
behoorde tot de Zuid-Nederlandse Zuivelbond (opgericht 1893). Het
aantal leden bestond op 1 januari 1910 uit 217 Coöperatieve
Zuivelfabrieken. Zij verwerkten toen 135 miljoen kg aangevoerde
melk en produceerden in totaal 5000 ton boter per jaar. De
contributie bedroeg 67,50 cent per 100 kg geproduceerde boter.
De koeling was in die tijd een groot probleem: koelkasten bestonden er
toen niet, er was zelfs geen elektriciteit. Voor de koeling gebruikte men
staven ijs, die door de firma Meens uit Spaubeek werden geleverd. De
elektriciteit in Ulestraten kwam overigens pas in 1920.
Later is de productie van de boterfabriek overgeplaatst naar Beek en is
die fabriek weer overgegaan in Sibema (Sittard- Beek- Maastricht).
Uiteindelijk zijn alle zuidelijke Zuivel coöperaties opgegaan in de
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zuivelgigant Campina. Na het functioneren als boterfabriek heeft het
gebouw ook nog gediend als opslagplaats voor o.a. pootaardappelen en
als zeepfabriek. In 1951 kwamen een tiental Indonesische families naar
Ulestraten. Zij gingen wonen in de Burg. Visscherstraat en omgeving.
Deze families waren o.a. Emons, Kraus, Groen , Muller, Binchorst, Dieters
en Meeuwissen. Deze Meeuwissen, een vijftiger, startte de zeepfabriek in
de vijftiger jaren. Hij zorgde ervoor dat de mensen van Ulestraten altijd
lekker roken, als ze het dorp verlieten. Ze reden langs de fabriek, want
hier rook het sterk naar zeep. En uiteindelijk is het gebouw van de
boterfabriek verbouwd tot een woning, die nu anno 2008 weer te koop
staat. (zie foto). Een bijzonder gebouw met een unieke geschiedenis.
Over boterbereiding: Zoals gezegd
werd er vroeger op de boerderijen boter
gemaakt in eenvoudige houten tonnen
of melkbussen (zie foto) of grote platte
kommen van aardewerk of metaal (die
kommen noemde men in de volksmond
“baren”) of een ronddraaiende ton. In de
karnton wordt de room stevig heen en
weer geschud (karnen); hierdoor wordt
het vocht verwijderd en klonteren de
boterkorrels aan elkaar ( kleine stukjes
boter) Na het karnen werd het
samengeklonterde vet (dat de grootte
van erwten had) en de ontstane
karnemelk van elkaar gescheiden. Het
vet dat nog restanten karnemelk bevatte
werd flink gekneed en zo ontstond er
boter.
Hetzelfde gebeurde ook in de dorpen en gehuchten waar de mensen liters
melk in emmers of kannen bij elkaar sprokkelden bij de boeren. Ze lieten
de melk een dag staan en kwam de room boven drijven, dan werd deze
afgeschept. Hierna kon de productie van eigen boter beginnen. Daarna
werd ze opgeslagen op een koele plaats als er teveel van was.
Ook werd de karnemelk vroeger nog gebruikt om de fluitekjés of witte kjés
te maken. De soms zure geschifte karnemelk (o.a. door te hoge
temperatuur) werd door een schone doek of laken gegoten. De doek werd
opgehangen en dan kon hierna het vocht uitlekken. De volgende dag
werd het witte stolsel uit de doek gehaald en geroerd en had men een
lekkernij: de fluitekaas of nu de roomkaas. De karnemelk gebruikte men
o.a. om pap van te maken; denk maar eens aan de vroeger beruchte
havermoutpap, vooral in de oorlog toen andere producten schaars waren.
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Dus: Roomboter is een melkproduct en moet tenminste 82% melkvet
bevatten en is dus gekarnde room van melk. En margarine wordt
gemaakt van plantaardige oliën, de olie wordt gewonnen uit o.a.
zonnebloemen, maïs, koolzaad en
palmvruchten.
Ook wil ik een afrekeningzakje voor
geleverde melk van de fabriek
(origineel) uit 1910 laten zien. De
toenmalige boer en
gemeenteraadslid Hubert
Kersemakers leverde die melk en
het afrekeningzakje werd terug
gevonden achter een schilderij door
Wim Thissen die het mij opstuurde.
Een origineel “boterbriefje” voor het
leveren van de boter completeert dit
verhaal ( zie afbeelding rechts).
Over Alphons Courage: Hij is
geboren op 2 augustus 1870 en
overleed op 8 juni 1944 en was een
bekend persoon in Ulestraten. Zie
foto.

Hij bekleedde diverse functies in de
voormalige gemeente Ulestraten. Zo
was hij o.a. gemeenteontvanger (onder
burgemeester Jan Pieter Visschers) en
plaatsvervangend hoofd van de politie (
toen de veldwachter). Verder was hij
zoals eerder vernoemd directeur van
de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek
St. Joseph. Blijkbaar wisselde (om en
om) Courage die functie af met Gerard
Stevens vanaf 1926-1941.
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Voor de kleine boeren die fruit leverden aan de Coöperatieve Fruitveiling
te Bunde zorgde hij dat die hun
geld kregen en dat werd op
zondag na de hoogmis bij hem
thuis uit betaald, toen Slak 25
(nu Catharinastraat 35). Ook
was hij penningmeester van het
Armenbestuur.
Zijn grootste hobby was de
fanfare Concordia, eerst als
muzikant en later tot aan zijn
dood als secretaris. Zie
rekening januari 1931 waar hij
namens de fanfare (harmonie
op de rekening) als bestuurslid,
2/2 ton en 1/1 ton jong bier
krijgt geleverd van de Bierbrouwerij “De Keizer” van LH van Aubel uit
Meerssen voor een feest (afbeelding hiernaast).
Op de achterkant van deze
rekening levert Alphons Courage
als directeur van de melkfabriek 3
kg boter aan de bierbrouwerij “De
Keizer” in Meerssen (zie
afbeelding links). Deze rekening
werd in februari 2012 gevonden
in een verborgen sleuf van het
oude bureau van Alphons
Courage, dat nog op de
Catharinastraat 35 bij de familie
Kersemakers aanwezig is (zie
afbeelding). Aan dit bureau
regelde hij alle zaken aangaande zijn werk als directeur van de
melkfabriek en boterfabriek St. Joseph, maar ook het werk voor de fanfare
en het Armenbestuur.
Op de afbeelding onder is dit meer dan 100 jaar oude bureau, stoel en de
door Alphons gebruikte typemachine te zien in de woning Catharinastraat
35. Deze kamer werd door hem als kantoor gebruikt tot begin jaren veertig
van de vorige eeuw. Op het bureau is links de pijp van Alphons en de
papierweegschaal op het bureau te zien uit die tijd. De middelste la onder
het bureau werd gebruikt om Duits wisselgeld terug te geven aan klanten,
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Alphons had dat geld in kleine hoeveelheden in deze la liggen. Hij
noemde die la dan ook de Rijksmarkenla.
De woning bouwde de vader
van Alphons in 1870. Deze,
Arnoldus Courage (18421903) was smid. De smidse,
een 18e eeuws vakwerkhuis,
met een geschoord
dakoverstek is een
Rijksmonument (met een
binnenmuur uit de 14e eeuw).
Ze lag links naast de woning
(zie afbeelding).
Als afsluiting van dit artikel wil ik Hub Kersemakers, Paul Notten en Funs
Kersemakers bedanken voor hun informatie, opmerkingen en stimulerend
commentaar.
Tekst en foto’s Fred
Erkenbosch
Verder wil ik mensen
oproepen die meer kunnen
vertellen of aanvullingen
kunnen geven op het artikel
van de boterfabriek, zich te
melden bij Fred Erkenbosch.
Of mail
fred.erkenbosch@hetnet.nl
Bronvermelding:
- “Meerssen impressies uit het rijke verleden van een jonge gemeente”.
Gemeente Meerssen 1994.
- Zuivelonline: http://www.zuivelhistorienederland.nl/lijst-limburg.html
Naschrift
Toen ik in de Haamsjeut zomer 2008 een artikel plaatste over de
stoomzuivelfabriek van Ulestraten had ik het idee dat dit alle bekende
informatie was. In de daarop volgende jaren bleef ik echter zoeken naar
meer gegevens over deze fabriek. Uiteindelijk resulteerde dit in het
bovenstaande eindresultaat (november 2012) dat ik u niet wil onthouden.
Het gebouw waarin deze fabriek zich bevond is omgebouwd tot een
woning en sinds maart 2008 alweer twee keer van eigenaar gewisseld.
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SAMSAM
Aan de Volderstraat 31 in Meerssen vinden
we SamSam waar Gert Grootenboer en zijn
vrouw Debra de scepter zwaaien.
SamSam = eten-drinken-slapen.
Gert heeft contact met basisschool de Gansbeek opgenomen. Samen met
zijn vrouw wil hij kinderen in contact brengen met de verbouw/teelt van
voedsel, bereiding en smaak. Begrippen als duurzaamheid, slow food en
vergeten groenten voeren daarbij de boventoon. Slow food is een
stroming van eco-gastronomie gericht op lekker, puur en eerlijk voedsel
met zo veel mogelijk voedsel uit de streek en van het seizoen. De slak is
het symbool voor slow food.
Educatief is het een zeer groot goed om kinderen op jonge leeftijd in
aanraking te brengen met deze onderwerpen en zeker om ze de
geneugten van een tuin bij te brengen. Tuinieren brengt rust,
betrokkenheid bij de aarde, je eigen voedsel en automatisch is er de
verbinding met alles wat er groeit en bloeit. Op deze manier kun je
kinderen de samenhang in de natuur laten ervaren.
Gert wil graag 1 keer per maand op vrijdag van 13.30 -14.30 uur de
leerlingen van groep 5 (zijn nu 11 leerlingen) ontvangen in zijn proeftuin
achter de zaak. De leerkracht is enthousiast en er zijn al activiteiten
geweest. Van IVN wordt er vooral advies gevraagd en lesondersteuning.
Els Derks- van der Wiel zal contactpersoon zijn namens beide IVN
afdelingen en schreef dit wervend stukje. Wim Derks heeft dit project al
ingebracht bij het Duurzaamheidsplatform en bij het NME-overleg.
Het zou mooi zijn als we een pool van begeleiders hebben. Er is al een
jaarplanning en als er zich bijvoorbeeld 5 begeleiders aanmelden, kunnen
we al lang van te voren de data, taken en onderwerpen verdelen.
Iedereen zou dan 2 keer per jaar 1 middag beschikbaar zijn. Dat moet
toch lukken! Als er kandidaten zijn komt er een gezamenlijke bespreking
met Ger, IVN en vertegenwoordigers van de Gansbeek en gaan we de
tuin achter SamSam bekijken.
Wilt u meer informatie of u aanmelden dat kan op onderstaand adres.
Aanmelden graag uiterlijk 15 januari 2013.
Els Derks-van der Wiel
Tel 043 3643740
wimelsderks@hotmail.com
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NIEUWE WEBSITE VOOR IVN-ULESTRATEN

Op landelijk niveau is al enige tijd besloten om alle oude websites van de
IVN - afdelingen op te heffen en over te gaan op nieuwe websites. De
oude website verliep via de provinciale IVN’s. Een groot nadeel in de
opzet hiervan was dat alle informatie aangeleverd moest worden aan de
provinciale webbeheerder, die dat vervolgens, in de loop van weken vaak,
aanpaste. Dat bleek in de praktijk niet flexibel en dus erg onhandig. De
afdelingen hadden sterk behoefte aan een veel directere manier om te
communiceren met de achterban. De nieuwe website biedt deze
flexibiliteit wel en dus werd binnen IVN - Ulestraten besloten om gebruik te
gaan maken van deze landelijke faciliteit. Zo zien we nog iets terug van
onze bijdrage aan het landelijke IVN!
In eerste instantie was het idee dat alle informatie van de oude website
snel en moeiteloos kon worden overgezet naar de nieuwe, maar al snel
bleek dat veel te optimistisch. De nieuwe website moest toch volledig
opnieuw worden gevuld met informatie.
Nadat ik de handleiding, vol met mij onbekende begrippen, had
doorgeworsteld, ben ik maar eens in het diepe gesprongen. Al doende
leert men, wordt wel eens gezegd en in dit geval klopte die uitspraak
aardig. Met vallen en opstaan, ook weer zo’n waarheid als een koe, ben ik
er in geslaagd om in de loop van oktober de website vorm te geven, al is
die nog niet helemaal gereed. Toch staat er al voldoende informatie op
om eens een kijkje te gaan nemen.
Wat staat er zo al op de website?
Vanzelfsprekend vind je op de website alle informatie over bestuur,
organisatie, lidmaatschappen, werkgroepen, activiteiten etc. Veel van die
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informatie stond ook al op de oude website, maar nu kunnen we deze
informatie voorzien van relevante plaatjes. Een voorbeeld: Onder de
Vogelwerkgroep staat een verslag van de laatste excursie in Meers.
Vermeld wordt dat er een 34-tal vogels gespot zijn, waarvan er 10 met
naam genoemd werden. Van deze 10 vogels vind je nu op de website een
afbeelding. Je kunt de plaatjes ook nog wat uitvergroten door op een
individuele vogel te klikken.

Op deze wijze kun je dus op een relatief eenvoudige wijze op een heel
eigen wijze vorm en invulling geven aan de website.
Nog een voorbeeld (het laatste, daarna moeten jullie maar eens zelf gaan
kijken!). Dat betreft de Haamsjeut-editie. Deze Haamsjeut wordt door het
Haamsjeut-team (Jos Smeets, Jan van Dingenen en Andre Ament)
opgemaakt in een Word-document, waarin talloze kleurenplaatjes ter
illustratie worden toegevoegd. Als de Haamsjeut bij jullie in de bus valt,
dan is die in zwart-wit gedrukt en mag je blij zijn dat de illustraties nog
voldoende contrast hebben. Daar hebben we wat op gevonden! Deze
Haamsjeut is vanaf nu ook op de website in kleur te bewonderen. Als je
wilt weten hoe fraai de kleureneditie is ga dan maar eens kijken onder
“Werkgroepen” en kijk dan eens onder “Haamsjeut”, vervolgens onder
“2012” en tenslotte onder “Winter”. Je vindt hier overigens ook de andere
Haamsjeuten uit 2012. Een van de toekomstige plannen is om ook de
oudere Haamsjeuten in kleur via de website beschikbaar te maken, maar
dat is echt een karwei voor de winter.
Waar vind ik de website?
Eigenlijk heel gemakkelijk. De website is via de landelijke website (ivn.nl)
te bereiken. Als je op de landelijke site bent, kunt je op “Afdeling” klikken.
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Dan krijg je een volledig overzicht van alle plaatselijke afdelingen en is het
een koud kunstje om de site van “Ulestraten” te vinden. De oude site blijft
nog een paar maanden beschikbaar, en als hij opgeheven is, dan word je
automatisch doorgelinkt naar de nieuwe site, maar voorlopig werkt dat
nog niet. Overigens, je kunt ook meteen naar de nieuwe website via het
volgende adres: http://ivn.nl/afdeling/ulestraten
Wanneer is de website helemaal af?
Een actieve website is nooit helemaal af. (zie bijvoorbeeld de plannen met
betrekking tot de oude Haamsjeuten), maar momenteel zitten we toch al
redelijk op schema. Al blijft er nog het een en ander te doen.
De website blijft in ontwikkeling, we kunnen er steeds meer informatie
opzetten, maar of het echt gaat werken, hangt toch ook wel samen met
het gebruik in de praktijk. Wij zijn dan ook heel benieuwd hoe jullie deze
site gaan ervaren en eventueel gebruiken. Als jullie suggesties hebben
voor verbetering, dan graag een belletje naar:
Webmaster: Andre Ament
Tel: 043-3644080 of 06-44189017

NATUURGIDSENCURSUS
In het najaar van 2013 zal er voor de regio
een nieuwe Natuurgidsen-cursus worden
opgestart in Maastricht onder de
deskundige leiding van John Steijns van het CNME. Lessen worden
gepland op maandagavond en zaterdagmorgen. Om het diploma te halen
wordt inzet en interesse verwacht, ook een betaling, waarvoor IVNUlestraten een tegemoetkoming geeft, maar geen voorkennis.
Vrijwel altijd zijn de deelnemers zeer enthousiast. Er ontstaat een goede
groepssfeer van betrokken personen.
Wie heeft interesse? Het maximaal aantal deelnemers is 30. Inlichtingen:
Wim Derks, wimelsderks@hotmail.com, tel. 043 364 3740
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OUD ERFGOED OP DRIESPRONG GENZON-ULESTRATEN
IKL knapt groen op rond markante Lourdeskapel
Medewerkers van IKL-Limburg brengen deze week (5-10 nov.) nieuwe
inheemse beplanting aan rond de markante Lourdeskapel in het
buurtschap Genzon, aan de rand van Ulestraten – Meersen. De
aanplant rond de open kapelgrot bestaat uit een haag van haagbeuk
en de aanplant van drie lindes.
De wegkapel in de vorm van een, onder klimplanten schuilgaande
Lourdesgrot ligt op een in het oog springende driesprong van historische
wegen. De plek is al eeuwenlang een vast oriëntatie punt voor passanten
die vanaf de Trichterweg, het buurtschap Genzon passeren. Maar deze
plek fungeert evenzeer al eeuwenlang als bezinningsplaats en
ontmoetingsplek: naast de kapel ligt ook al heel lang een hele diepe
waterput waar de buurtbewoners vroeger hun water haalden.
De huidige Lourdesgrot dateert uit
het begin van de vorige eeuw toen
grootmoeder Klinkers, na een
bedevaart naar het Zuid-Franse
Lourdes, besloot om hier een
soortgelijke kapel te laten
vervaardigen ter verering van
Maria. De wegkapel werd
gebouwd op de fundamenten van
een eerdere, kennelijk vervallen
kapel. Naar een soortgelijk
voorbeeld in Schinnen is toen met
ruw cement een imitatiegrot
gemaakt.
Het Mariabeeld plaatste de familie
in een nis boven het altaar met
kruisbeeld. De geschiedenis van
de familie Klinkers is nauw
verweven met deze plek. Zo
stemde grootvader Klinkers, er
mee in dat in het begin van de eeuw het water voor de bouw van de kerk
in Ulestraten hier gehaald werd. Met veel toewijding verzorgt de familie al
meer dan 100 jaar de kapel. Bijzonder is verder het betonnen heilig
hartbeeld aan de achterzijde van de grot, eigenhandig en heel kunstig
gemaakt door de oom van familie Luijten-Klinkers, de huidige eigenaren.
In 1985 werd de kapel voor de laatste maal opgeknapt. Nog altijd wordt de
49

kapel dagelijks gebruikt voor de individuele devotie: altijd branden er
kaarsjes aangestoken ter ondersteuning van de dagelijkse gebeden voor
mensen die dat nodig hebben. Daarnaast is het een rust en
gebedenplaats tijdens de traditionele driejaarlijkse processie, wanneer er
een versierd rustaltaar bij de kapel geplaatst wordt.
De herinrichting van het groen door IKL, bestaat uit de vervanging van
twee forse Noorse esdoorns, spar, coniferen en een thujahaag door drie
lindes en een haag van haagbeuk. Komend jaar wordt ook nog
maagdenpalm geplant ter bedekking van de bodem.
De aanplant van lindes rond huizen, bronnen en kapellen is een traditie
die teruggaat tot de Kelten en de Germanen. Zij zagen de boom als een
beschermer van have en goed. Na verloop van jaren wordt zo’n gebouw
dan ingeklemd door de groep lindebomen en fungeren ze als ook als een
baken op wegsplitsingen en kruisingen. Niet alleen als oriëntatiepunt voor
de reiziger, maar evenzeer voor bewoners die deze kapelletjes nog altijd
zien als een wegwijzer op de tocht door het leven.
De oude, metersdiepe waterput die in het verleden voorzien was van een
zwengelpomp is nog aanwezig onder een deksel vlakbij de
elektriciteitskast. In het verleden werd het water ook gebruikt door de
bewoners van de buurt en dorstige voorbijgangers. In die zin behoort de
kapel en put van Genzon al heel lang tot het collectieve geheugen van de
regio en is om alleen die reden al de moeite van het herstel waard.
Het werk van IKL aan de kapel vindt plaats vanuit het project Sociale
Innovatie Instandhouding Klein Religieus Erfgoed dat uitgevoerd wordt
met de Monumentenwacht Limburg in het kader van INTERREG IV A
Programma Vlaanderen-Nederland en is gefinancierd door het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Provincie Limburg.
Voor meer informatie stichting IKL 0475 -386 430
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TREURNIS BIJ EEN TREURWILG
In Moorveld op de hoek van de Schonen Steynweg en de Vliegveldweg
ligt de boerderij van de familie Zeegers. Boven de ronde poort prijkt het
jaartal 1904 als bewijs van ouderdom. Begin 1900 was het nog rustig aan
de Schonen Steyn zoals het gebied plaatselijk genoemd werd blijkens de
Tranchotkaart uit de Franse tijd (1795-1813). Niet duidelijk is wat de
herkomst is van de benaming Schonen Steyn. De Franse kaarttekenaar
was al blij als hij de lokale benaming goed wist op te schrijven (wat vaak
niet is gelukt). Bij de bouw van het huis in 1904 was het in deze omgeving
nog héél rustig, erg rustig. De weg van Sittard naar Maastricht was een
tweebaansweg met langzaam verkeer, variërend van voetgangers tot
allerlei voertuigen, groot en klein, voortgetrokken door een paard (dat was
al heel wat|), koe, hond of mens. De weg werd de baan genoemd, een
woord dat taalkundig verwant is met het Duitse ‘Bahn’. De Schonen
Steynweg sloot aan de Ulestratense kant van de baan naadloos aan op
de Schaapsweg.

Aan die zijde lag er op het kruispunt een café, toebehorend aan
Ramaekers. De oude herberg is begin jaren dertig van de vorige eeuw
afgebroken. Gelukkig is er nog een tekening van het oude bouwsel met
rieten dak (zie afbeelding). De tekening is gemaakt door de uit Beek
afkomstige Johan Pelzer, een goedwillende amateurschilder, die dit soort
tekeningen maakte om het gelag van cafébezoek te betalen. Voor de
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woning is de rijksweg getekend, gelijkend op een sladderige veldweg.
Maar, niet te zeer spotten over die oude rijksweg die inmiddels
omgevormd is tot de vierbaans A2. Over Graatsje Franssen, eigenaar van
het café totdat hij de zaak overdroeg aan zoon Frans, nog de volgende
anekdote. Graatsje had de gewoonte om bij het bedienen van klanten
even achter het buffet weg te duiken. Die duik benutte hij om even een
klein afzakkertje te nemen. Met het gevolg dat hij tegen tienen in de avond
aardig aangeschoten was zonder dat hij voor het oog van de buitenwereld
ook maar íets gedronken had. Zijn gezondheid heeft er niet onder geleden
want Graatsje is 101 jaar oud geworden.

Terug naar huize Zeegers aan de Geulse kant van de baan waar ik in mijn
jeugd vaak op en rond de boerderij gespeeld heb. Marie Zeegers-Notten
was een zuster van mijn vader. In de jaren na de oorlog hebben we er als
buurtbewoners heel wat avonden bij elkaar gezeten. Plenken was dat.
Eerst praten over de dingen van alle dag en daarna een potje kaarten
(kwajongen). Uit het praatgedeelte herinner ik mij dat iemand vroeg naar
de ouderdom van de treurwilg in de oprit. Nonk Giel vertelde toen dat hij
die boom geplant had in 1939. Een treurwilg maakt jaarlijks gemakkelijk
een groeischeut van meer dan anderhalve meter. Met de schietwilg en de
canadas behoort de treurwilg tot de meest onstuimige groeiers.
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De treurwilg van Nonk Giel heeft zijn naam alle eer aangedaan. De boom
is in de loop van decennia steeds hoger en qua stamomvang dikker
geworden. De hoogte van de boom werd af en toe gecorrigeerd als bij een
storm dikke takken afwaaiden waardoor de straat meer dan eens
geblokkeerd werd. Het afgewaaide hout werd opgeruimd en wilgje lief
begon met de volgende groeischeut. Tot de dag van maandag 26
september 2012. Volgens onze meteorologen, als steeds hunkerend naar
extreme weersituaties, moesten we voor die dag rekenen op een
depressie met tijdelijk stormachtige wind. Die middag rond half vijf - de
aangekondigde depressie stormt met rare rukwinden over het land - klopt
dhr. Smets van de gemeente Meerssen aan bij Jo Zeegers met de
mededeling dat de wilg doormidden geknapt is en in volle omvang op de
Schonen Steynweg ligt. Door een vlagerige rukwind is de boom op een
hoogte van 4 à 5 meter afgeknapt als een lucifer. De geblokkeerde weg
wordt afgezet en de brandweer van Meerssen heeft ruim 4 uur nodig om
de boom te ‘stukkeren’.
Na de stormschade is de geknakte treurwilg op een hoogte van
ongeveerd drie meter geamputeerd. Het rotte stamgedeelte is afgezaagd
en de boom kan in het komend voorjaar beginnen aan zijn vierde jeugd.
De onderstam met een omtrek van 3,80 meter, gemeten op een meter
hoogte, oogt nog bijzonder krachtig en gezond. Die boom kunnen we
voorlopig weer zijn gang laten gaan.
Paul Notten
paulnotten@hetnet.nl.
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
Europese Unie en Nederland bekritiseerd
Birdlife International is de overkoepelende wereldlijke organisatie voor
vogelbescherming, waarvan 116 landen deel uit maken, met in totaal zo'n
2,5 miljoen leden en tegen de 8000 medewerkers. Vogelwacht Nederland
levert ook zijn bijdrage. In 1922 werd de International Council for Bird
Preservation opgericht, later overgaand in Birdlife International, de
wereldwijde organisatie.
Welnu, Birdlife bekritiseert de Europese Unie en ook Nederland
vanwege hun beleid t.a.v. de biodiversiteit, dus om te voorkomen dat
vogelsoorten uitsterven. Wereldwijd is de biodiversiteit in gevaar. Soorten
dieren en planten sterven uit en nog wel in rap tempo.
Bij de biodiversiteitsstrategie van Europa gaat het om een aantal
prioriteiten: de uitvoering van de EU-wetgeving m.b.t. vogels en
leefgebieden; het gebruik van de land- en bosbouw om biodiversiteit te
bevorderen en het verduurzamen van de visserij door het hanteren van
vangstlimieten. Daarin is de EU, en ook Nederland, niet in geslaagd.
Het aantal vogels op het boerenland is de afgelopen 50 jaar in Nederland
met meer dan 60% afgenomen. Zaten er in 1960 nog 1000 vogels op een
vierkante km, nu zijn er dat nog maar 300. Nederland heeft zelfs een
snellere teruggang dan in de rest van Europa.
Toppers van achteruitgang zijn de veldleeuwerik, de patrijs en de
zomertortel met meer dan 90%.
Vogelbescherming Nederland werkt op kleinere schaal samen met de
agrariërs en niet zonder succes. Ze leggen kruidenveldjes aan, houden
hogere waterstanden aan en vernatten veldjes.
Was het niet enkele jaren geleden, dat boeren subsidie kregen voor een
akkerrand met korenbloemen, klaprozen, kamille en cichorei? Hadden we
in Limburg reeds uitgevoerde plannen om natuurgebieden aan elkaar te
schakelen? Nederland was altijd het braafste jongetje in de klas. Is dat
voorbij? Moeten we niet een voortrekkersrol op ons nemen?
Nederland wordt nu door BirdLife als een langzame leerling gezien. En in
Brussel moet nog heel wat onderhandeld te worden.
Van Bert Merk, de nieuwe coördinator VWG, kreeg ik een column van
Kees Moeliker uit Rotterdam, waarin hij terugkijkt op de vogeltrek. Vele
vogelaars zoeken een juiste plek uit, waar veel vogels passeren.
Falsterbo, op het zuidelijkste plekje van Zweden is zo'n plek. Nu blijkt dit
jaar op 1 oktober de telling van pimpelmezen op die plaats te zijn
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uitgekomen op 87.400; alleen al die dag! Dat is drie keer meer, dan men
eerder telde.
Deze toename heeft vermoedelijk te maken met een extreem hoog
broedsucces en voedselschaarste. Dat laatste komt door een lage
zaadproductie van bomen. Dus zoeken de pimpelmezen, die normaal niet
trekken, het voedsel bij ons. Goed voor de voertafel in onze tuin.
Jos Smeets
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COÖRDINATOREN VAN DE WERKGROEPEN
Werkgroep Afdelingsblad

André Ament
Burg. Visschersstraat 78
6235 ED Ulestraten tel: 3644080

Werkgroep Amfibieën
en Reptielen

Wim Derks
Waterval 2A
6235 NC Ulestraten - tel: 3643740

Werkgroep Jeugd

Marie-Jose Steyns-Kurvers
Hoofdstraat 20
6333 BJ Schimmert - tel: 045 4041639

Werkgroep Natuurbeheer

Jo Frenken
Kasteelstraat 63
6235 BN Ulestraten - tel: 3644975

Werkgroep Onderhoud

Wil Dohmen
Kasteelstraat 66
6235 BR Ulestraten – tel: 3644248

Werkgroep Planten

Sjo Meels
Vliek 8
6235 NR Ulestraten tel: 8501844

Werkgroep Publicaties

Huub Servais
Henri Dunantstraat 17
6235 AN Ulestraten - tel: 3642858

Werkgroep Vogels

Bert Merk
Past. M. Sterckenstraat
Meerssen – tel: 043 3644339

Werkgroep Wandelingen
en Excursies

Wim Derks
Waterval 2A
6235 NC Ulestraten - tel: 3643740

Werkgroep Zoogdieren

Wim Ghijsen
Kasteelstraat 75
6235 BN Ulestraten - tel: 3644976
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Groene Brigade (Provinciaal milieuklachtennummer)
Alle soorten milieuklachten in het buitengebied
(Dag en nacht bereikbaar, ook in weekend): 043-3617070
Email: groenebrigade@prvlimburg.nl
Bij zowel telefonische als e-mail melding kunt u vragen om
geheimhouding.
Mobielnr. Gerrit Lenting, Brigadier Groene Brigade Heuvelland
06-21836029
Email: g.lenting@prvlimburg.nl
Milieuklachten binnen de gemeente Meerssen
043-3661617 en 043-3661706 of marianne.schattenberg@meerssen.nl
(ook voor hondenoverlast, illegaal stoken en afval storten)
Vleermuizenmedewerker gemeente Meerssen
Christel Schepers 043-3661617
Voor vragen en/of overlast van vleermuizen.
Meldpunt openbare werken gemeente Meerssen: 043-3661888
Voor dringende storingen dag en nacht bereikbaar
Vuilwaterwacht: altijd bereikbaar - gratis: 0800-0341
Bellen bij vervuiling van het oppervlaktewater en vissterfte.
Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg
Bel bij overlast vliegtuiglawaai M.A.A. en AWAC’s: 043-3652020
Ma t/m vrij 9.00–14.00 uur, buiten deze tijden inspreken op het
antwoordapparaat (zelfde nummer).
Het Groene meldpunt v/d Politie Limburg Zuid
(dag en nacht): 043 - 3216830
Bel bij verstoring en aantasting van flora en fauna.
Dierenambulance Zuidwest-Limburg: 043–3520454
Dode of gewonde dassen, ook bij verstoringen van dassenburchten:
Wim Ghijsen 043-3644976, E-mail: wim.ghijsen@gmail.com
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ENKELE ALGEMENE OPMERKINGEN EN SPELREGELS
Deelname aan IVN – activiteiten is gratis, tenzij er extra kosten zijn en dus
ook worden vermeld.
Deelname aan IVN – activiteiten geschiedt altijd voor eigen
verantwoording en risico.
Er zijn geen verplichtingen gekoppeld aan uw vrijblijvende deelname.
Vertrektijden worden stipt gevolgd: wees dus niet te laat!
Geef onze gids of coördinator een seintje als u voortijdig een
(buiten)activiteit wilt verlaten.
Denk aan aangepast schoeisel, kleding en eventueel een versnapering
voor de stevige trek; buitenlucht maakt hongerig!
Wilt u graag deelnemen aan een buitenactiviteit, maar u heeft geen
vervoer, bel dan met de gids of organisator van de activiteit.
Onze afdeling staat open voor kritiek, opmerkingen, suggesties etc.
Wilt u meer informatie over een activiteit, kijk dan op onze internetsite
http://ivn.nl/afdeling/ulestraten of bel met een van de gidsen,
coördinatoren of bestuursleden.

Ons vrijwilligerswerk wordt mede gesteund door Rabobank Maastricht e.o.
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