ALGEMENE LEDENVERGADERING IVN-ULESTRATEN
Uitnodiging
Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit voor het bijwonen van de
algemene ledenvergadering op Woensdag 18 januari 2012 om 19.30
uur in ons verenigingslokaal ‘D’n Haamsjeut’.
De agenda ziet er als volgt uit:
- Opening door de voorzitter.
- Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering gehouden op 19
januari 2011. Deze notulen staan vermeld in de lente-Haamsjeut 2011 op
de bladzijden 4 en 5.
1. Bestuursverkiezing
Volgens het rooster van aftreden dienen Wim Derks en Wil Dohmen hun
plaats in het bestuur ter beschikking te stellen. Beiden stellen zich
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.
2. Presentatie van het jaarverslag 2011 door de voorzitter.
3. Presentatie van de jaarverslagen van de werkgroepen door de
werkgroepcoördinatoren.
4. Financieel verslag 2011
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 2013.
5. Rapport kascontrolecommissie en benoeming nieuw kascontrolecommissielid. Zittende leden zijn: Frans Passier, Henk Urlings en Sjo
Meels. Aftredend volgens rooster is Henk Urlings.
6. Mededelingen van algemene aard.
7. Huldiging van de jubilarissen.
8. Rondvraag.
Einde officiële gedeelte met een gratis tombola.
Vanaf 21.00 uur is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn, waarin
een presentatie wordt gegeven door Fred Erkenbosch en Wim Ghijsen
over het recent uitgevoerde groot onderhoud in het Vliekerbos.
Namens het bestuur,
Wim Ghijsen, secretaris.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Om te beginnen maar weer even iets over het weer. Tot nog toe is de
herfst niet erg herfstig geweest. Heel droog en relatief warm.
Benieuwd hoe de winter er uitziet.
Verder is het afwachten hoe het onder deze staatssecretaris verder gaat
met de Natuurwet; veel goeds belooft dat niet. Des te noodzakelijker dus
dat verenigingen als de onze zich blijven inzetten voor de natuur. Dat is
afgelopen tijd door onze club onder meer gedaan via deelname aan het
overleg van Mondiaal Platform en gemeente over duurzaamheid. Ook zijn
bestuursleden van ons benaderd over en betrokken bij de werkzaamheden in het Vliekerbos (zie het artikel daarover elders in deze
editie). Ook zijn er goede contacten met een aantal bejaarden-, en
verzorgingstehuizen, waar IVN-leden de bewoners een leuke middag
natuurbeleving bezorgen.
Samen met IVN-Meerssen is besloten tot het gezamenlijk organiseren van
een “dagje Floriade” op 22 juni 2012. Ook hierover meer verderop in dit
blad. Ook zijn er op de vaste IVN-avonden weer de diverse interessante
lezingen en voordrachten gehouden.
Wat minder leuk was de ervaring van bestuurslid Wil Dohmen, die bij een
ongelukkige val zijn borstbeen brak en daardoor “verplicht” rust moest
nemen. Gelukkig zwemt hij alweer rond.
Wel weer goed nieuws: Wim Derks heeft de certificaten voor Grensmaasgids behaald. Weer een waardevolle aanvulling voor onze IVN's toch?
Waar laat hij toch al die diploma’s, oorkondes en certificaten?
Ook van belang is dat de stichting gemeenschapshuis “de Huppel” van
plan is om ons clubhome multifunctioneel te maken. waardoor er meer
verenigingen van onze ruimte gebruik gaan maken. We zijn met de
stichting in gesprek over de consequenties van dat plan voor ons als
oudste huurder van de ruimte en onze voorwaarden waaronder dat
eventueel zou kunnen. We houden jullie op de hoogte van de resultaten.
De jeugdgroep is met veel enthousiasme een aantal malen de natuur
ingetrokken, soms onder wat minder fijne weersomstandigheden, maar
daar laten ze zich niet door weerhouden.
In het begin van de zomer zal er waarschijnlijk weer een cursus worden
gestart; de werktitel is voorlopig : “planten in hun leefomgeving”. We
hopen op veel belangstellenden.
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Tenslotte is bij deze Haamsjeut het programma voor de eerste helft van
2012 gevoegd. Zoals jullie zien wederom een interessante mix van
onderwerpen en activiteiten.En vergeet natuurlijk niet mee te gaan met de
traditionele oudejaarswandeling op 26 december. Het wordt ongetwijfeld
weer gezellig.
In elk geval voor iedereen alvast “unne gooije roetsj”!

Namens het bestuur,
Huub Servais

NIEUW LID
We heten dhr. Jac Mulders uit Meersen van harte welkom
binnen onze IVN-afdeling.

De Haamsjeutredactie bedankt alle schrijvers voor hun bijdrage in 2011
en wenst alle IVN-ers en lezers van ons blad Prettige Feestdagen en
een Gezond en Natuurrijk 2012 toe.
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EEN OUDE WATERPUT GERENOVEERD
Water
Voor de menselijke samenleving is water onmisbaar. Dat wisten de
vroegere bewoners van deze streek al toen die nog een rondtrekkend
bestaan leidden. Vanaf het moment dat deze mensen geleidelijk aan een
vaste woonplek inrichtten (denk aan de Bandkeramiekers in Beek en
Elsloo rond 4000 voor Christus) doen zij dat in lager gelegen gedeelten
van Limburg waar grondwater aan de oppervlakte komt. Dat opwellende
grondwater wordt gevonden in de bronnen of wellen.
In Geulle zijn op verschillende plaatsen nog restanten aanwezig van
bronnen die door de vroegere bewoners ingericht zijn als waterput aan de
oppervlakte (niet te verwarren met de uitgeschachte en gemetselde, tot 40
meter diepe waterputten welke vanaf de negentiende eeuw zijn
aangelegd). Eén daarvan is het waterputje in het bosgebied de Breuk bij
Moorveld. Het putje ligt beneden in het bos en is te voet bereikbaar vanaf
de Heerenstraat via het Bospad (voor de annexatie door Meerssen de
Putstraat geheten vanwege dat waterputje in het bos).
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Vroeger gebruik.
De waterput in de Breuk wordt steeds aangeduid met een verkleinwoord:
’t pötsje. In de helling zal ooit een gat met een doorsnee van twee meter
uitgediept zijn geweest op de plek waar bronwater ook nu nog opborrelt.
In vroegere jaren werd dat brongebied goed onderhouden. Want mensen
uit Moorveld waren er voor hun drinkwatervoorziening op aangewezen.
Om ‘de kraan open’ te zetten moest je dan wel met het bekende juk en de
twee emmertjes het lange bospad afdalen; en met volle emmers de
helling weer ‘opsjravele’. Sjeng Reubsaet was in de jaren vijftig de laatste
gebruiker. Een keer per week schat ik maakte hij de tocht naar de bron.
Het water was helder en iedereen die er met dorst langs kwam gebruikte
zijn hand als kommetje om er uit te drinken.
Na het overlijden van Sjeng Reubsaet is het putje in verval geraakt. Alleen
het niet te stuiten opwellende bronwater duidt nog op de vroegere
watervoorziening.

Actie
Op initiatief van Jacques Ummels wordt het plan ontwikkeld het waterputje
een opknapbeurt te geven. Hij krijgt medewerking van Jan Akkermans,
Paul Notten en nog een vrijwilliger uit Geleen. Op maandag 30 mei in de
vroege ochtend wordt de actie ingezet.
Eerste klus: het uitdiepen van het putje. In wisseldienst wordt met de
platte schop de kleffe en door het water erg zware grond en zand
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opgelepeld tot een diepte van een halve meter en een doorsnee van
ongeveer anderhalve meter.
Tegen de helling wordt een constructie van stevige stammen, gezaagd
van omgevallen bomen, aangebracht zodat de aarde niet opnieuw van de
helling in het putje kan glijden. Deze constructie wordt met palen
verstevigd. Met een platte steen in de afwatering wordt het water in het
putje extra omhoog gestuwd. Vanaf het waterputje wordt het kabbelende
beekje richting Molenbeek uitgediept. Hopelijk wordt het wandelpad
daardoor droger.

Vondst
Bij het schoonmaken van het ‘pötsje’ hebben we stenen, stukken hout en
veel plakmodder afgevoerd; wel tien kruiwagens! Op het diepste punt van
onze arbeid, meer dan een halve meter diep, zijn we op iets hards gestuit.
Met enig geweld hebben we de objecten (het waren er twee) uit de kleffe,
zuigende aarde getrokken. De gevonden voorwerpen werden in het
vernieuwde putje schoon gemaakt. En wat bleek? Onze vondst bestond
uit twee ‘kamasje’, beenkappen van leer die vroeger door reizigers en
werkers op het land gebruikt werden ter bescherming van de knieën. Tot
omstreeks 1950 zijn ‘kamasje’ als beschermend schoeisel gebruikt;
daarna niet meer. Ondanks de vele jaren dat ze in de natte ondergrond
hebben gezeten zien de leren beenkappen er nog prima uit. Eigenlijk
onvoorstelbaar dat het bruine leer er nog zo goed uitziet.
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Bij zo’n bijna archeologische vondst is de vraag: hoe zijn die ‘kamasje’ in
dat putje terecht gekomen en wie zou ze gedragen hebben? Het antwoord
op de eerste vraag valt na zoveel jaren niet meer te achterhalen. En de
drager van het schoeisel? Vanuit mijn jeugd herinner ik mij maar één
persoon die dit soort beenkappen droeg: Graatsje Cobben uit Moorveld.
Helaas, in de ‘kamasje’ geen initialen van de vroegere eigenaar. Dus ook
vraag twee blijft onbeantwoord.
‘Kamasje’
Na het schrijven van dit artikel bleef ik zitten met de vraag: waar komt de
naam ‘kamasje’ vandaan? Ik ben begonnen met zoekwerk in bekende
dictionaires als Koenen Endepols, de Dikke van Dale en de Winkler Prins.
Ik ben daarna overgeschakeld naar de computer. Via de rubriek schoeisel
kwam ik bij beenkappen terecht en een vijftigtal variabele benamingen
voor dat schoeisel. Maar geen ‘kamasje’. Dan maar naar het Centre
Ceramique in Maastricht en daar de Limburgse dialectwoordenboeken
geraadpleegd uit Weert, Swalmen, Sittard, Venlo en nog vele andere
plaatsen. Geen aanwijzing. Het laatste dialectwoordenboek was dat uit
Kerkrade. Wat ontmoedigd heb ik het woordenboek uit de rek genomen;
eigenlijk wilde het terugplaatsen omdat ik op dat moment ‘m’n tuut vol
haw’ van al dat gezoek. Maar toch: héél eventjes kijken. En ziedaar:
kamasje: beenkap. Via het Kerkraads dialect ligt de verbinding met de
Duitse taal voor de hand. In het woordenboek Duits staat vermeld:
Kamasje (slobkous, leren kap om ’t onderbeen).
Na dit zoekwerk zijn de ‘kamasje’ taalkundig en qua gebruik helemaal
gelokaliseerd. De gevonden restanten zal ik schenken aan onze
heemkundevereniging. Want, schoeisel dat na zestig jaren onder water
nog in goede staat boven water komt verdient een plaats voor de
eeuwigheid.
Namens de waterput-werkers,
Paul Notten, Moorveld.
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DER SJUTTEVOËGEL
De mooiste tijd van mijn jeugd was, hoe gek het ook klinkt, tijdens en
na de 2e Wereldoorlog. Was het omdat er geen bommen vielen in
ons dorp of omdat er geen honger werd geleden. Kwam het door de
humor van mijn ouders, die ondanks hun zorgen en angsten, er toch
steeds weer in slaagden, om het voor hun 6 kinderen niet zo erg te
laten lijken?
Onze straat
In 1945 verhuisden we van een geciviliseerde straat naar het uiteinde van
ons dorp waar de beschaving ophield, werd gezegd. Niet dat de mensen
daar onbeschaafd waren, maar het was het laatste huis in de straat,
gelegen tegen de bosrand, niet ver van de Duitse grens. Hier en daar
lagen verspreid enkele huizen en de omgeving was idyllisch te noemen.
Er was geen verkeer, afgezien van de melkvrouw, de bakker en de
groenteman, ieder met paard en wagen. De straat was niet geasfalteerd
en dus nogal stoffig. Op zaterdagmiddag werd deze “gekeerd”, oftewel
geveegd, één baan naar rechts, de andere naar links, wat optisch een
mooi effect gaf, maar ons kinderen in de vrijheid beperkte, daar wij de rest
van de dag aan de achterkant van ons huis moesten spelen, het moest
toch zeker tot de Zondagmorgen ongerept moeten blijven.
Ons speelterrein was het aangrenzende bos, dat doorsneden werd door
onze straat, welke vanaf ons huis nog maar holle weg genoemd kon
worden. In ons voorstellingsvermogen vormde deze straat de “neutrale
weg”, waar wij ons legerden aan beide zijden in twee kampen, welke
gevormd werden door de mannelijke en vrouwelijke jeugd. Omdat er niet
zoveel huizen stonden en dus ook weinig gezinnen, was de grootte van
zo'n legerkamp niet erg omvangrijk.
Dat deerde ons niet en met als voorbeeld de net ten einde gelopen oorlog
naast de deur, deden we verwoede pogingen elkaars grondgebied te
veroveren. Denkbeeldige kogels vlogen om ons hoofd en wanneer een
zwaargewonde met de witte vlag zwaaide, werd hij subiet naar huis
afgevoerd, waar moeder hem troostte met een glaasje grenadine-water. Ik
zou veel anekdotes kunnen vertellen over deze tijd, maar laat ik nu maar
met mijn eigenlijke verhaal beginnen.
Opa
Moeders vader (Theike van Sjang Doame) was timmerman van beroep en
had boven het café van zijn zoon, zijn werkplaats, ook wel
“Wirkes”genoemd. Onder de poort voerde een ladder naar boven en op
de bovenste trede aangekomen en je hoofd door het gat naar binnen stak,
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ontwaarde je een nogal chaotische ruimte. Overal stonden stukken hout,
in afwachting van opa's bewerking tot tafel, stoel of bank. Hiervoor werd
vurenhout gebruikt, terwijl voor doodskisten en biechtstoelen, het dure
eikenhout verwerkt werd, naargelang de opdrachtgever bemiddeld was.
In de hoek stond een grote slijpsteen met handvat. Mijn broers mochten
deze wel eens draaien, zodat opa zijn gereedschap kon scherpen, Lange
houtkrullen lagen overal verspreid, wij noemden ze “sjaafspiën”en werden
door mijn zus en mij in ons haar gehangen, zodat we ons als prinsesjes
voelden.
Alle afvalhout werd in het kleine kacheltje verbrand, waardoor een zalige
warmte ontstond, die door ons zeer gewaardeerd werd als we
koukleumend bij opa aanklopten. Nog steeds proef ik die sfeer als ik mijn
eigen houtkachel stook.
Der Sjuttevoëgel
Opa trachtte zo de
kost te verdienen
voor vrouw en vier
kinderen, na aftrek
van datgene wat
nodig was voor het
rijk vloeiende
gerstenat. Arme
oma, denk ik nu
wel eens. Dit
gebruik scheen in
die tijd veelvuldig
voor te komen. In
onze kinderlijke
naïviteit geloofden
we zijn verhaal dat hij daardoor beter timmeren kon. Opa maakte ook, en
dat was zijn specialiteit, de vogel voor het jaarlijkse Schuttefeest, hoewel
hem dat misschien maar een paar “drupkes” opbracht. In dat geval was
de eer het belangrijkste. Maanden tevoren was hij druk in de weer. Het
benodigde hout ging dagen lang in een waterbad, waardoor de hardheid
toenam. De romp werd heel simpel, een langwerpig stuk hout werd op de
hoeken wat afgeschaafd. Hierna werd de kunstenaar in Opa wakker.
Met eindeloos geduld maakte hij van zeer dunne latjes, de vleugels, zo
verfijnd dat het veren leken. Van afstand bekeek hij zijn werk en aan de
geamuseerde trek om zijn mond bespeurde je zijn goedkeuring. De staart,
eveneens subliem, werd op dezelfde wijze gemaakt. De kop was fijn
uitgesneden en met een mooie kam bovenop leek het een beetje op een
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pauw. Tot welke vogelfamilie hij werkelijk behoorde, bleef het geheim van
de maker. Het resultaat was in één woord schitterend. Natuurlijk kwamen
van tijd tot tijd de bestuursleden een kijkje nemen of de werkzaamheden
vorderden. Ze gaven raad, keurden goed of af, naargelang de stemming
werd bepaald door menig drupke, door opa betaald of op “de lat” gezet.
In 1949 woonde opa, na het overlijden van oma bij ons gezin en hoewel er
niet zo veel plaats was in de stal, maakte hij toch de veel geprezen vogel.
Mijn oudste broer en ik, we waren toen negen en tien jaar, kregen de
opdracht om de vogel naar het Schuttelokaal te brengen. Hoewel we de
nodige instructies hadden gekregen om vooral voorzichtig te zijn,
probeerden we toch af en toe of hij de eigenschap van het vliegen al een
beetje beheerste. Om beurten pakten we hem stevig vast bij de stok en
maakten voorzichtig looping-achtige bewegingen wat natuurlijk erg op
onze lachspieren werkte. Van thuis tot de plaats van bestemming was
twintig minuten lopen en in deze tijdspanne vonden we dat hij al
vorderingen maakte.
Het noodlot
Maar opeens, hoe kon het ook anders, sloeg het noodlot toe. Of ik het
was of mijn broer, ik weet het niet meer, een van ons beiden zag helaas
de dikke steen niet liggen, struikelde en viel voorover op het trottoir en
probeerde in een vertwijfelde poging de vogel van de ondergang te
redden. Deze, toch al niet gecharmeerd van al die buitelingen, kwam met
een klap op zijn staart terecht waardoor hij van de romp gescheiden werd.
Ontzet keken we elkaar aan en zagen heel wat taferelen aan ons voorbij
snellen. Een ding was zeker, straf zou er volgen. Opa zou boos zijn of
erger nog, verdrietig. Dat laatste zou ons nog meer raken. Waarschijnlijk
zouden we een hele poos niet op zijn oude fiets mogen rijden. Niemand in
de straat bezat zo'n vervoermiddel. Met trillende vingers en half huilend
raapten we de ruiende vogel op en probeerden we hem enig model te
geven. We keken wanhopig om ons heen of er misschien hulp kwam.
Plotseling kreeg mijn broer het idee om naar onze oudste neef te gaan. Hij
had opa vaak geholpen en zou wel raad weten. Deze stelde ons eerst op
ons gemak en begon met kepernagels de staart weer op z'n plaats te
brengen. Als een volleerd vakman en onder onze bewonderende blikken
hamerde hij alles weer aan elkaar, zodat de schade niet meer te zien was.
Onze neef, toch al een held in onze ogen, steeg nog meer in achting en
begeleidde ons naar het lokaal. De schepping werd goedgekeurd, wat
weer aanleiding was om nog inne te pakke.
Opgelucht gingen we naar huis, waar we opa berichtten dat alles goed
verlopen was. Opa hoorde dit alles met pretlichtjes in de ogen aan en gaf
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ons een complimentje waardoor we een steek in ons hart voelden om
deze onwaarheid.

De zondag van de feesten brak aan. De zon stond al vroeg aan de hemel
en dit feit bezorgde de drankleverancier bij voorbaat een gunstige dag.
Nadat Heer pastoor, tijdens de H. Mis, de schutterij gezegend had, toog
men in optocht naar de Sjuttewei. Moeder en kinderen waren ook van de
partij, om vader, aan het einde van de dag, in zijn wankele schreden,
louter door vermoeidheid ontstaan, liefdevol naar huis te begeleiden.
De vogel prijkte hoog op de schietstang in afwachting van zijn onttakeling.
Van verre zagen we opa zitten temidden van de sjutte, hoog opgevend
over de schoonheid maar vooral over de sterkte van zijn kunstwerk. Hoe
kon hij het weten. Hij liet alle complimentjes ogenschijnlijk zonder
interesse, maar met innerlijk genoegen aan zich voorbij gaan.
Het schieten begon en al snel vlogen de spaanders om de oren. Gejuich
steeg ten hemel en naar mate de dag vorderde, nam de dorst toe en leek
het alsof de schutters minder trefzeker waren. Ademloos hield men de
vogel na elke treffer scherp in het oog. Deze wankelde, maar zich van zijn
sterkte bewust, bleef hij fier overeind. Veel kogels ketsten af op de
kepernagels en vlogen in ongewenste richtingen. Men werd zenuwachtig
en vroeg zich af wat er aan de hand was. Niemand begreep er iets van,
alleen drie persoontjes, met een groot geheim in hun hart, wisten beter.
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Opa, nog steeds omringd door fans, gaf met ietwat tragere bewegingen
dan aan het begin van de dag, de sterkte van zijn vogel aan. Men raakte
vertwijfeld. Wij konden het niet langer aan zien en slopen huiswaarts waar
we onze ouders meldden dat het nog wel even kon duren. Tot op heden
weten we niet hoe lang het nog geduurd heeft voor de vogel het loodje
legde. Opa heeft niets bemerkt of hij deed alsof. Hij heeft ons nooit
verboden om op zijn oude fiets te rijden. De lieverd.
Lies Kleintjens

DRAMA IN TWEE BEDRIJVEN

Lies Kleintjes
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WANNEER IS EEN VOGEL EEN VOGEL? 5
We gaven al in een eerder artikel aan, dat het verenkleed van een
vogel het meest herkenbare gegeven is. Een van het verenkleed
ontdane vogel lijkt niet meer op het exemplaar dat met veren bekleed
is. Tegenwoordig is de op te eten vogel zelfs ontdaan van het vel,
zodat het voedselproduct nog verder verwijderd is van de
oorspronkelijke vogel. Een kip plukken is er niet meer bij. We staan
steeds verder af van de realiteit.
Niettemin herkennen we de vogels meestal aan hun veren, zoals de
kleur, de tekening, behoudens enkele andere kenmerken zoals
silhouet, gedrag, biotoop en niet te vergeten het geluid dat de vogel
maakt.

De functie van de veren
Een vogel beschikt over een groot aantal veren. Kleine vogels hebben er
tegen de 1500 tot 3000 veertjes en een Zwaan telt er zo'n 25.000!
Bedenk dat een vogel ruit (veren verliest t.b.v. een nieuw verenkleed) en
dat die rui heel wat energie kost. Dat doet een vogel niet zomaar, want om
te overleven heeft hij een goed verenkleed nodig.
Waarvoor dient dat verenkleed? Allereerst voor de isolatie. Tussen de
veertjes zit lucht en lucht biedt een goede bescherming tegen de koude
en ook tegen de warmte. Een vogel kan “dik zitten”; hij zet dan zijn veren

15

op, zodat hij minder warmte verliest. De veertjes sluiten goed af. Wanneer
het warm is kan de vogel 'rommelig' maken, waardoor hij warmte verliest.
Een tweede functie is het gegeven, dat de veren vliegoppervlak aan de
vogel geven. Door het verenkleed zorgt de vogel voor de noodzakelijke
lift om te kunnen vliegen. Met de slagpennen van de vleugel vliegt de
vogel en met de staartpennen stuurt de vogel. Onderhoud van het
verenkleed is dus noodzaak.
Als derde functie noem ik de camouflage: een vogel kan een verenkleed
met een schutkleur hebben. Grondvogels zijn van boven donkerder, dan
op hun buik; zo zijn ze moeilijker waar te nemen.
Het tegengestelde is ook waar: door middel van de aparte, opvallende
kleuren trekt de vogel in de baltstijd vrouwtjes aan. Voor het voortbestaan
een communicatieve functie. Vogels met een mooi verenkleed zijn het
gezondste en zullen dus sneller een vrouwtje aan de haak slaan.
Soorten veren
Al naar gelang de functie van de veer is ook de bouw ervan aangepast.
We spreken van donsveren wanneer het veren met een losse structuur
zijn. De 'baarden' haken niet aan elkaar en daardoor kunnen ze veel lucht
vasthouden.
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De dekveren zijn de kleine veren, die de donsveren bedekken en
gedeeltelijk ook de slagpennen. Ze zorgen voor de stroomlijn van de vogel
en beschermen tegen koude en regen.
De slagpennen zijn de stevigste veren. We zeiden het al: de veren voor
het vlieg- en stuurvermogen. De schacht van de veer is hard en toch
buigzaam. De zijtakken van de schacht zijn de baarden, die met haakjes
in mekaar grijpen; dat geeft stevigheid aan de veer.
Tot slot bezitten sommige vogels ook nog poederdonsveren. Dat zijn
permanent groeiende veren en waarvan de uiteinden 'verpoederen'. Het
ontstane poeder is waterbestendig en maakt de veren waterafstotend.
Wat ons opvalt zijn de kleuren van de veren. Via het voedsel krijgt de
vogel allerlei stoffen binnen, die zich concentreren in de veren. We
noemen dat pigmentkleuren. Dat geldt niet voor alle kleuren. Het licht dat
op de vogel valt, wordt vanwege de structuur van de veer, teruggekaatst,
maar met dien verstande dat kleuren ook kunnen worden geabsorbeerd:
dat zijn de zogenaamde structuurkleuren. Opvallend daarbij zijn de
regenboogkleuren zoals we die zien bij een Kievit of een Ekster.
Het onderhoud van de veren
Het mag wel duidelijk zijn, dat een goed verenkleed van belang is voor het
voortbestaan van de vogel. Dat moet dus goed onderhouden worden. Er
zijn diverse manieren om het verenkleed in goede staat te houden:
poetsen, krabben, een stofbad of waterbad nemen, de baarden van de
veer in elkaar laten haken, invetten van de veren met vet van uit hun
eigen vetklier.
Dat stofbad nemen doen ze om veerparasieten te bestrijden. Vooral in de
zomer zien we in de borders wel eens kuiltjes, waarin de vogels zich
hebben zitten draaien. Ook zo'n aparte vorm is mieren: de vogel neemt
een mier en strijkt die over de veren, opdat de mier mierenzuur afscheidt
en dat mierenzuur heeft weer een insectendodende werking.
Dat allemaal is nog niet genoeg: want het verenkleed verslijt ook. Daarom
wisselen de vogels regelmatig van verenkleed; het verenkleed wordt
vernieuwd; dat noemen we de rui.
De rui
“In de rui zijn” wil zeggen: de vogel verliest het oude verenkleed en krijgt
daarvoor een nieuw verenkleed terug. Aangezien de rui heel wat
lichaamseiwitten opslokt en de vogel zich niet zo prettig voelt én dat hij,
vanwege de uitgevallen veren, kwetsbaar is, vindt de rui gedurende het
jaar niet zomaar plaats. Een vogel ruit niet in de broedtijd, niet tijdens de
trekperiode en ook niet tijdens voedselschaarste, zoals de winter.
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In het algemeen kunnen we stellen, dat de rui tussen de broedperiode en
de vogeltrek plaats vindt; zo kunnen ze tijdens de trek gebruik maken van
het nieuwe verenkleed. Vogels die hier overwinteren ruien wat later.
Een aantal vogels hebben een tweede rui voor de baltsperiode. Dan
krijgen ze een rijk kleurig verenkleed en trekken ze vrouwtjes aan. Maar
natuurlijk zijn er uitzonderingen op deze algemene stellingen.
De duur van de rui is wisselend; die varieert van 35 dagen (Zwartkop) tot
enkele maanden (Krombekstrandloper).
Slot
Het verenkleed is voor de vogel van levensbelang. Om te overleven,
concreter gezegd: om te kunnen vliegen, om niet dood te vriezen, om
te kunnen ontkomen aan een predator (roofvogel), om aan de
vogeltrek te kunnen deelnemen, om een vrouwtje te lokken, om je
onopvallend te maken, etc., etc.
Als hij niet oplet, moet de vogel een veer laten. Dan moet hij het doen
met een geleende veer. Dan kan iemand anders hem weer een veer
uit de staart trekken. Die redder moet dan weer een veer in zijn kont
gestoken krijgen oftewel een veer op zijn hoed gezet krijgen.
Jos Smeets
IVN-Ulestraten
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ONZE UITHEEMSE APPELS
Wilde appels zijn inheemse bomen in Nederland en in de omringende
landen. De bomen lijken veel op de gekweekte appelbomen, maar ze
hebben vaak doornen en kleine, harde en wrange vruchten. Ik heb
me wel eens afgevraagd hoe iemand op het idee kon komen om zelfs
maar te proberen daar iets eetbaars uit te kweken. Maar dat blijkt de
verkeerde vraag te zijn.
Appel – botanisch
De appel hoort bij de rozenfamilie en de wilde soort heeft dan ook vaak
doorns zoals gezegd. Onze uiterst zeldzame wilde appel heet officieel
Malus sylvestris, letterlijk bosappel. In Brabant komt wilde appel
waarschijnlijk niet meer voor, in Limburg nog wel in het uiterste noorden
bij Gennep en in het Meinweggebied. Op het oog is er niet zoveel verschil
tussen de wilde en de gekweekte appelboom, behalve de vruchten dan.
De bloei is net zo mooi en zelfs de dorens kunnen terug komen als een
gekweekte appel verwildert door opslag uit een weggegooid appelkroosje!
In de Heemtuin bij de watermolen van Kasteel Schaloen staat een wilde
appel, tenminste een paar jaar geleden.
Van zo’n 4000 voor Christus dateren vondsten in de Alblasserwaard van
verkoolde appeltjes. Dus toen groeiden hier al appeltjes en blijkbaar
probeerden de mensen toen om ze eetbaar te maken door er een soort
gepofte appeltjes van te maken. Over het resultaat weet ik niets, maar het
is duidelijk dat poffen boven open vuur ook toen al niet vlekkeloos verliep.
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Lang is gedacht dat de gekweekte appel veredeld zou zijn uit onze wilde
appel, waarschijnlijk omdat men geen betere kandidaten kende. Maar zo’n
twintig jaar geleden ontdekte men aanzienlijk betere kandidaten in
Kazakstan. De appel die daar in het wild groeit heet officieel Malus
sieversii. Een Nederlandse naam schijnt hij niet te hebben dus ik noem
hem hier maar Kazakstan appel. Het grote verschil met onze wilde appel
is dat de wilde Kazakstan appel vruchten heeft die vaak even groot zijn
als de appels bij ons in de winkel. En net zo smakelijk! In de Sovjet tijd
was Kazakstan erg moeilijk toegankelijk omdat daar de lanceerbasis
Baikonoer ligt voor de ruimtevaart. Dit zal wel de reden zijn dat men zich
pas in de jaren negentig realiseerde dat hier waarschijnlijk de voorvader
van onze appel groeit. Kazakstan maakte er overigens wel “reclame” voor.
De oude hoofdstad heette eerst Alma-Ata wat “Vader van de Appels”
betekent; tegenwoordig heet die plaats Almaty en dat is “Overvloed van
appels”.
De laatste jaren heeft men natuurlijk het genetisch materiaal onderzocht
en het klopt: de voornaamste voorvader van onze gekweekte appel
(Malus domesticus) is de Malus sieversii met mogelijk nog wat kleine
bijdragen van onze inheemse Malus sylvestris. Maar uit onze kweekappel
kan dus nooit de wilde appel groeien al is dat op het oog moeilijk te zien,
behalve als er vruchten aan zitten. Het voornaamste verschil is de viltige
beharing aan de onderzijde van het blad: bij de wilde verdwijnt dat heel
snel en bij de gekweekte blijft het zitten.
Appels kweken
De Kazakstan appel is ongetwijfeld al duizenden jaren gegeten en
gekweekt door de lokale bevolking. De verspreiding is waarschijnlijk
begonnen toen de zijderoute ontstond, de karavaanroute van China via
Kazakstan en de andere landen direct noordelijk van de Himalaya naar
Perzië, Turkije en Rusland. Die route werd over de hele afstand gebruikt
sinds ongeveer 400 voor Christus maar in stukken waarschijnlijk al lang
voor die tijd. In ieder geval ruim voor die tijd kende het Midden-Oosten de
eetbare Kazakstan appel en daarna is het weer het bekende verhaal: de
Romeinen namen de appel over en verspreidden die over Europa. Toen
de Romeinen na 400 vertrokken, zorgden de kloosters voor de fruitbomen
en na de Middeleeuwen verspreidden de West-Europeanen de appel over
de wereld.
Maar waarschijnlijk al lang voordat dat zelfs de Kazakken appels aten,
was daar een heel bijzondere veredelaar aan het werk: de beer! Beren
houden van fruit en vooral van veel en zoet fruit. Dus de beren aten de
grootste en lekkerste appels en poepten de pitten uit met een kant en
klaar hoopje mest zodat de nieuwe appelboom een goede start kon
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maken! Ze hebben dat ongetwijfeld duizenden jaren gedaan zonder dat
de mensen zich er mee bemoeiden, maar ook nu nog schijnen de beren in
Kazakstan de (steeds schaarsere) appelbossen daar te bezoeken voor
een maaltje appels.

Onze uitheemse appel
Al onze eetbare appels stammen dus af van de Kazakstan appels, met
dank aan de beren en daarna natuurlijk aan al die kwekers die minstens
3000 jaar lang hun best hebben gedaan om de appels nog lekkerder,
mooier, goedkoper en beter houdbaar te maken. De appel zou wel eens
de eerste boom geweest kunnen zijn die de mensen zijn gaan kweken.
Misschien logisch nadat de beren het zware werk hadden gedaan want
ook Kazakstan komen al heel veel eetbare varianten voor in het wild.
Maar de beren hebben natuurlijk niet gelet op de houdbaarheid.
Ook zullen de beren wel geen appels op onderstam hebben geënt, een
belangrijke techniek om van één goede boom veel goede bomen te
maken. Die uitvinding schijnt sinds een paar eeuwen voor Christus op
naam te staan van de Chinezen want die zijn ook al duizenden jaren grote
liefhebbers van appels. Hun kweekvorm wordt trouwens ook Malus
domesticus genoemd wat zou betekenen dat zij met dezelfde kweekvorm
zijn begonnen als wij. Maar voor zover ik weet is dat nog niet via het DNA
onderzocht. Dat hele onderzoek is voor de appel trouwens zeer recent,
namelijk van 2010 dus mogelijk komen er binnenkort nog nieuwe
aanvullende of zelfs verrassende gegevens.
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Nog wat nieuws
Het ene onderzoek lokt het andere uit. Toen duidelijk was dat onze
kweekappel en de Kazakstan appel eigenlijk dezelfde zijn, viel het een
onderzoeker op dat bij de Kazakstan appel het blad in het najaar rood
kleurt en bij de kweekvorm niet, dat wordt gewoon gelig. De geleerden
hebben allang geleden ontdekt dat geel worden van herfstblad niets
anders is als ontgroenen: de boom breekt zijn bladgroen af om de
bouwstoffen elders te gebruiken. Het gelige zat al in het blad.
Maar sommige bomen kleuren hun blad eerst rood voordat ze het laten
vallen. Wij waarderen dat als fraaie herfstkleuren. Maar om het blad rood
te kleuren moet de boom wat doen namelijk een rode kleurstof
(anthocyaan) aanmaken. Het is duidelijk dat de boom dat niet doet om
ons een plezier te doen, maar waarom dan wel? Marco Archetti heeft in
2009 een onderzoek gepubliceerd aan appelbomen met wel en niet rood
kleurende herfstbladeren. Hij bedacht dat rood herfstblad misschien een
signaal is aan bladluizen om de eitjes die moeten overwinteren, niet op
deze boom te leggen. De meedeling van de boom zou dan zijn: op deze
boom doen bladluiseitjes het niet best. Dat blijkt te kloppen: de bladluizen
vermijden deze bomen en de eitjes die er toch gelegd worden, geven
geen sterke bladluizen bevolking in het voorjaar.
Maar dan blijft nog de vraag hoe zorgt de boom er voor dat het slecht gaat
met de bladluizen, is de rode kleurstof giftig? Nee, de bladluizen blijken
zelf de boom te verpesten voor hun nakomelingen. Want Marco Archetti
vond dat alleen bomen die erg gevoelig zijn voor bacterievuur hun blad
rood kleuren in de herfst. En het bacterievuur of perenvuur wordt
overgebracht door onder andere bladluizen! En een boom die slecht tegen
perenvuur kan, kan de jonge bladluizen in het voorjaar niet goed
verzorgen!
Ik weet natuurlijk niet of het verhaal klopt. De publicatie is zo recent dat ik
nog geen deskundige heb kunnen vinden die zegt dat het niet of wel klopt.
Ik heb wel zitten denken aan de meidoorn. Als het om bacterievuur gaat,
is de meeste beruchte wilde boom bij ons de meidoorn. Een bekende bron
van besmetting van peren en dergelijke, op sommige plaatsen is er zelfs
een aanplant verbod. Of de meidoorn zelf veel last heeft van bacterievuur
weet ik niet (dat moet wel volgens de bovenstaande theorie), maar voor
mijn gevoel kleurt het blad niet echt rood in de herfst om bladluizen af te
schrikken. De boom kleurt soms wel rood, maar dat komt door de grote
hoeveelheid bessen. Maar dat is dus geen bewijs dat de theorie wel of
niet klopt. Maar wel mooi, net als rood blad.
Jan van Dingenen
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NACHT VAN DE NACHT
In de gemeente Meerssen zijn er tot nu toe elk jaar drie
organisaties actief geweest tijdens de Nacht van de
Nacht en zij organiseerden ieder één activiteit:
Milieudefensie Meerssen, IVN-Meerssen en IVNUlestraten. Het totale aantal deelnemers was nooit zo
groot en viel een enkele keer erg tegen. Dit jaar
organiseerden zij op 29 oktober daarom samen één
excursie en werden kinderen speciaal uitgenodigd. Ook
was aangekondigd dat de weer- en
sterrenkundevereniging Galileo aanwezig zou zijn met
telescopen om de deelnemers de sterrenhemel laten
zien. De opkomst was zeer groot: veel kinderen
(ongeveer 15) en in totaal 46 personen. Veel nieuwe gezichten.
Speciaal voor de kinderen kwam de groep onderweg een echt
Nachtspook tegen dat speciale activiteiten voor en met hen heeft
uitgevoerd!
Er is aandacht besteed aan het
verlichtingsbeleid van de gemeente Meerssen.
Onderweg zagen we nieuwe armaturen met
daarin schotjes die het licht gericht naar
beneden sturen en niet de hele omgeving
verlichten. Verder aandacht voor:
nachtvlinders, steenuil gehoord, vleermuizen
gezien en waargenomen met de batdetector.
En zoals we gehoopt en verwacht hadden: een
larve van een glimwormpje ontdekt en in een
loeppotje kunnen doen zodat ieder het goed heeft kunnen zien.
De weer- en sterrenkundevereniging Galileo heeft uitleg gegeven maar de
telescopen niet opgesteld omdat het bewolkt was. Wel heeft een persoon
in de groep zich aangemeld als potentieel lid bij Galileo.
Na afloop als herinnering de magnetische uiltjes uitgedeeld met infokaart
van de Milieufederatie Limburg. De deelnemers waren erg enthousiast.
Smaakt naar meer!
Volgend jaar moeten we eventueel de groep splitsen in kinderen en
volwassenen.
Het was weer een mooie activiteit met volop Natuur- en milieueducatie.
Els Derks-Van der Wiel
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NATUURWEETJES
Zwoele herfst wordt vroege lente
Wie graag geniet van een zonnige herfst, zat dit jaar goed. Het najaar van
2011 was immers abnormaal zonnig en warm. Terrasjesweer eind
oktober. Voor wilde bijen en heel wat andere insecten, kan dit
terrasjesweer echter zorgen voor een zware kater...
De herfst begon zomers, met temperaturen boven de 25°C. Een reden
voor veel mensen om nogmaals het strand op te zoeken of de barbecue in
de tuin te ontsteken. Maar ook planten en dieren reageren op de
uitzonderlijk warme najaarstemperaturen. Gevolg: enkele bijzonder
merkwaardige waarnemingen.
Op 23 september werd een vers uitgeslopen vrouwtje Meidoornzandbij
gemeld. Vreemd, want deze soort vliegt normaal van eind maart tot eind
juni. Ook in oktober en november bleven opvallende waarnemingen
binnenkomen met o.a. een vrouwtje Grijze zandbij op 16 oktober (normale
vliegperiode: begin maart tot eind mei) en een vrouwtje Valse
rozenzandbij op 29 oktober (normale vliegperiode: begin maart tot eind
juni).

Vrouwtje Grijze zandbij, waargenomen op 16 oktober 2011.
(foto: Joost Reyniers)
Vooral soorten die normaal in het voorjaar vliegen, lijken dit najaar met de
lentekriebels te zitten. Logisch, want nakomelingen van deze soorten
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hebben in de herfst reeds de volledige metamorfose van ei tot volwassen
dier doorgemaakt en zitten dus als het ware in hun nesten te wachten op
de eerste, vroege lentezonnestralen. Veel van deze soorten moeten als
pop of volwassen exemplaar eerst een koudestadium doormaken voor zij
'geactiveerd' worden en zullen uitsluipen. Die koudeperiode valt normaal
in de wintermaanden. Vermoedelijk hebben enkele bijen de frisse, natte
zomerperiode van dit jaar als 'winter' aanzien. Juli was immers opmerkelijk
koud en minder zonnig dan normaal. Ook augustus was iets frisser, maar
vooral veel natter dan normaal. In combinatie met een warmere
september- en oktobermaand kan dit voor dieren tot het verkeerde besluit
leiden dat de winterperiode voorbij is en de lente opnieuw in het land is.
Wat voor ons een zonnige herfst is, wordt voor de insecten die te vroeg
uitsluipen echter een nachtmerrie. De meeste bijen zullen immers niet
uitsluipen en in de nesten wachten tot de echte lente begonnen is. De
vroege vogels (lees: bijen) die nu al uitsluipen zullen dus geen geschikte
partner vinden en zullen zich niet kunnen voortplanten. Daarnaast zijn
bijen vaak gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van bepaalde
planten. En de planten waar voorjaarssoorten op gespecialiseerd zijn
bloeien enkel ... in de lente. De Grijze zandbij verzamelt bv. enkel
stuifmeel van wilgen, en wilgen bloeien alleen in het voorjaar. Deze
specialisten vinden dan ook onherroepelijk de dood door nu al uit ter
sluipen.
En het blijft niet bij verwarde bijen alleen. Zo blijken ook nachtvlinders in
de war te zijn. Kleine voorjaarsuilen werden genoteerd op 8 november in
Mechelen en Tervuren terwijl de Tweestreepvoorjaarsuil tussen 31
oktober en 9 november in de provincies Luik, Namen en Vlaams-Brabant
werd waargenomen. En wat te denken van Bosanemonen die op
verschillende plaatsen in bloei staan of een Meikever die op 8 november
werd aangetroffen in het Belgische Kessel-Lo.
Bron: Aculea, wilde bijen- en wespenwerkgroep van Natuurpunt België
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BEZOEK AAN FLORIADE
VOOR LEDEN VAN IVN ULESTRATEN EN IVN MEERSSEN
In het voorjaar en zomer van 2012 vindt in
de directe omgeving van Venlo de wereldtuinbouwtentoonstelling FLORIADE
plaats.
Meer dan 100 deelnemers brengen een
ode aan de tuinbouw. Het park bestaat uit
5 unieke werelden: themavelden die door
bosgebied aan elkaar zijn verbonden.
Werelden waarin je de natuur steeds op
een andere manier ziet, voelt en beleeft.
Een mondiaal spektakel in Limburg waar
vele tientallen landen aan mee doen. Je
maakt kennis met hun cultuur, gebruiken
en rituelen. Maar natuurlijk staat ook onze Limburgse cultuur centraal en
worden typische gerechten en dranken uit eigen streek geserveerd.
Er is dagelijks een cultureel programma vol muziek, dans, literatuur,
theater en beeldende kunst uit de hele wereld. Duurzame, innovatieve
eyecatchers op het gebied van architectuur zijn als eerste te bezichtigen
op de Floriade. Samen met een gids kun je thematische routes wandelen
over het park.
Beleef de natuur!
Met talloze spannende, vernieuwende en leerzame activiteiten en
workshops is Floriade 2012 een spectaculaire ontdekkingsreis voor
kinderen en volwassenen.
IVN doet samen met andere groenorganisaties hieraan mee. Op een
terrein van bijna 1000m² wordt een natuurbelevingswereld gecreëerd
waar kinderen en zeker ook volwassenen zich zullen verwonderen over
de natuur in hun nabije omgeving. Ook gidsen van IVN Ulestraten en IVN
Meerssen zijn hierbij actief als begeleider. Het nabij gelegen natuurlijk bos
biedt ruimte voor actieve verwondering.
IVN Ulestraten en IVN Meerssen organiseren voor hun leden een bezoek
aan de Floriade op vrijdag 22 juni 2012 tegen een gereduceerde prijs. Bij
voldoende deelname (50 personen) reizen we gezamenlijk per touringcar
naar Venlo. De entreeprijs in groepsverband bedraagt €22,50 p.p.; de
kosten van de bus € 12,50 p.p. De kosten van lunch, drank etc. zijn voor
eigen rekening.
Om een en ander organisatorisch mogelijk te maken is vroegtijdig
aanmelden vereist.
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Wenst u deel te nemen, meldt u dan vóór 15 februari 2012 aan door dit
kenbaar te maken bij ons secretariaat en €35,-- p.p. over te maken op
rekening: 132.615.185 t.n.v. IVN Ulestraten
Wacht niet te lang met betalen! Immers de datum van betalen geldt als
aanmelddatum en bepaalt uw plaats op de aanmeldingslijst. Dit is van
belang bij een (te) groot aantal deelnemers. Het gezamenlijk bezoek aan
de Floriade met de bus is een dagactiviteit (9.00-19.00 uur) en bedoeld
voor IVN-leden en 1 introducé.
Het Floriadepark is grandioos groot en staat altijd in bloei.
Doe mee aan het theater van de natuur!
Het bestuur
Secretariaat:
Kasteelstraat 75
6235BN Ulestraten
Tel.: 043 3644976
Email: ulestraten@ivn-limburg.nl
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DE TWEEDE WERELDOORLOG
Als boreling uit oktober 1939 heb ik Wereldoorlog II fysiek helemaal
meegemaakt. Mijn herinneringen dateren uit het laatste oorlogsjaar
en de periode van de bevrijding vanaf september 1944. Van de
oorlogstijd zijn wat ‘losse’ indrukken bij mij blijven hangen van
Duitse militairen en dito materieel dat in die dagen in onze contreien
in overvloed aanwezig was. Maar ik heb daar geen gevoelens van
angst of dreiging bij ervaren. Althans, niet in de herinnering van nu.
Herinneringen aan de oorlog
Mijn leven speelde zich af in het gehucht Moorveld en de Baan (de
huidige A2) op welke weg in de oorlog wel eens wat gebeurde zoals een
kapot geschoten vrachtwagen die koffiesurrogaat vervoerde. Het
surrogaat (vervangingsmiddel) van koffie werd gemaakt van de gemalen
en geroosterde wortels van de cichorei plant. Inwoners van Moorveld
hebben toen heel wat surrogaat verzameld. Spannend werd het toen ik
met mijn vader Sjo Notten in juli 1944 met paard en oplegger van familie
Zeegers-Notten op weg was naar de veiling in Bunde om daar wat kisten
kruideniersperen te brengen. Nog maar nauwelijks op weg naar Bunde
verscheen er boven het Geulse bos een vliegtuig dat in verscheidene
duikvluchten met bommen probeerde de stalen brug over de spoorlijn
tussen Bunde en Geulle te vernietigen. Dat is toen niet gelukt. Oostelijk
van de brug zijn nu nog bominslagen zichtbaar. Pa en ik zijn toen een
schuilkelder bij de familie Lemeer langs de Rijksweg ingevlucht totdat de
zaak weer veilig was. En de kruideniersperen? Die hebben een roemloos
einde gekregen op de mestvaalt.
Een ander zeer spannend voorval op een zomerse morgen in 1944 (denk
ik) was het luchtgevecht tussen een Duits en een Geallieerd jachtvliegtuig.
De scène speelt zich boven onze hoofden af in het luchtruim tussen
Moorveld en Ulestraten. Met gierende motoren draaiden de vliegtuigen
om elkaar heen: in duikvlucht naar beneden, dan weer steil omhoog,
zwenkend naar alle richtingen of om de eigen as heen draaiend om zo
weinig mogelijk raakbaar doelwit te zijn. Vanuit onze tuin volgen we het
schouwspel alsof het een circusact is. Het uiteindelijk aangeschoten
vliegtuig is voor zover ik mij herinner neergestort ergens in de buurt van
de Snijdersberg. Na afloop van het luchtgevecht kwam buurman Martin
Waelen op de fiets voorbij. Hij wilde het getroffen vliegtuig even in
ogenschouw nemen. Een ander afgeschoten vliegtuig heeft gelegen in het
Cruysboomveld achter boerderij Hoeben (thans Hermens). Alle jongens
uit de buurt gingen er graag naar toe. Je kon in het vliegtuig kruipen en
alles betasten tot en met de stuurknuppel in de cockpit. De cockpit met de
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vliegtuigramen was dé plunderplek. De van mica, een glasachtig mineraal,
gemaakte ramen konden met enig wrikken uit de sponning gehaald
worden. Uit deze mica (ongeveer een halve centimeter dik) konden allerlei
decoraties gemaakt worden zoals kruisjes voor aan een ketting om de
hals (erg gewild bij de dames) en hartjes waarmee je heel subtiel
sluimerende gevoelens van verliefdheid bij de andere partij kenbaar kon
maken.
In de nachtelijke uren was het vanwege de verplichte verduistering
pikkedonker. In die Egyptische duisternis was het licht van de
schijnwerpers des te beter te zien. Eentje stond opgesteld op de hoogte
nabij de Hoogkuil tussen Hussenberg en Beek. Het licht van de
schijnwerper cirkelde als een laserstraal-avant-la-lettre door het luchtruim,
steeds op zoek naar overvliegende vliegtuigen van de Geallieerden. Dit
lichtspel deed erg sinister aan. Direct nabij de schijnwerper stond
afweergeschut opgesteld. Vanaf Moorveld en Snijdersberg waren ook de
in België geplaatste schijnwerpers goed te zien. In de richting van Genk
stond een helder licht opgesteld dat steeds heen en weer door het
luchtruim priemde, van links naar rechts en weer terug, de hele nacht
door.
In het laatste oorlogsjaar worden door de bezetter burgers ingeschakeld
bij het graven van schuttersputjes over de volle lengte van de Rijksweg
tussen Beek en Kasen. Mannen, gezond van lijf en leden, worden
gesommeerd deze arbeid te verrichten. Volgens Handboek Soldaat is een
schuttersputje mandiep; beneden in het gat een licht schuin oplopende
verhoging om makkelijk te staan. Vóór het putje een bolle verhoging als
visuele dekking casu quo bescherming tegen kogelinslagen. Dat graven is
geen gemakkelijke klus! Zo’n mangat is erg smal en moet toch één
menslengte uitgediept worden. Ga er maar aan staan! Begrijpelijk dat
iedereen probeerde zich te drukken maar doorgaans zonder succes. Mijn
vader, onderwijzer, moest zelfs na schooltijd nog aan de slag. Bij de
meeste burgers bestond veel weerzin tegen en angst tijdens het
graafwerk. Voor hetzelfde geld kon je in het open gebied beschoten
worden door een overkomend vliegtuig.
Aan het eind van de oorlog, de radar heeft zijn intrede gedaan, wordt er
vanuit vliegtuigen regelmatig zilverpapier gegooid om de vijand via het
radarsysteem op een dwaalspoor te brengen. Bij daglicht heb ik heel wat
bossen zilverpapier opgeraapt.
In de laatste oorlogsmaanden worden er maatregelen getroffen ter
bescherming van de burgerbevolking. Op veel plekken in het dorp
bouwden de bewoners schuilkelders. Voor de buurtschap ‘De Baan’ op de
kruising van de Schonen Steynweg en de Rijksweg wordt een schuilkelder
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gebouwd op het erf van de familie Zeegers. De kosten van het hele
bouwwerk, uitgevoerd door ene Peters uit Ulestraten, bedragen om en
nabij de f 117,- met inbegrip van alle materialen. De schuilkelder werd
afgedekt met anderhalve meter grond (uiterlijk vergelijkbaar met een
bietenmijt in het veld). Met de buurtgenoten heb ik menige nacht in die
kelder doorgebracht. Bezettingsgraad: rond de 17 personen, volwassenen
en kinderen. Behalve de herinnering dat ‘ik er was’ heb ik van het verblijf
in die kelder geen gevoelsmatige herinnering overgehouden. Soms keek
je eens spiedend rond en dan zag je dat de benauwde onderaardse
ruimte in alle richtingen gevuld was met liggende mensen. Ten tijde van
de bevrijding zaten we overigens in de kelder van ons eigen huis aan de
Schonen Steynweg. In de warboel van geweld en geluiden komen midden
in de nacht enkele Amerikaanse militairen de trapkelder afgestormd,
roepend: your house is burning! Vermoedelijk door lichtspoormunitie was
de slaapkamer aan de straatzijde in brand geschoten. Met water uit de
direct nabij gelegen drinkpoel voor het vee (met veel eendekroos!) hebben
de militairen het vuur gedoofd. De slaapkamer was blijkbaar toch niet zo
erg beschadigd want na de bevrijding werden er eerst Engelse en later
Schotse militairen ingekwartierd.
De Bevrijding
Begin september 1944 begint er in Zuid Nederland hoop te gloren. Via de
clandestiene radio-uitzendingen is men op de hoogte van de
ontwikkelingen aan het front. Het opschuiven van het front is ook
merkbaar in de toename van Duits verkeer van personen en goederen.
Duitse legereenheden die verplaatst worden naar andere strategische
plekken. Zo gebeurt het in die dagen, vlak voor de bevrijding, dat een
Duitse legerofficier bij ons huis aanklopt met de vraag of hij even in de
gang (stenen vloer met daarop een kokosmat) mag slapen. Mijn moeder
bezwoer de man dat de gang niet geschikt was om te slapen. Maar de
schijnbaar dodelijk vermoeide militair lei zich op de grond en was gelijk in
een diepe slaap tot …. dat hij enkele uren later al weer gewekt werd door
een kompel om ‘weiter im Krieg zu gehen’.
De bevrijding kort daarna is in Moorveld rap verlopen. Ik heb er een beeld
van maar weet niet zeker of dat eigen waarneming is of dat de
beeldvorming gegroeid is naar aanleiding van de verhalen over de
bevrijding. Vanuit Kasen rolden de bevrijders als een golf over het land.
De Shermantanks stoven vanuit het Lochterveld door de toen nog overal
aanwezige weilanden. Kleinere bomen en hagen werden plat gewalst
alsof het maïsplantjes waren. Tussen de tanks lopen in gebukte houding
overal infanteristen, spiedend naar Duitsers.
De rollen worden dan omgekeerd. Wij zijn weer vrij. In de grote kersenwei
van Pesch aan de Schonen Steynweg komt een groot kampement van
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Amerikaanse militairen. De bewoners willen graag contact leggen met de
Amerikanen bij wie met enig geluk van alles te krijgen is: sigaretten,
kauwgum (toen chewing gum geheten) en erg gewilde militaire
rantsoenen. Een militair rantsoen in een ronde bus was wel het
hoogtepunt van bezitsvorming (inhoud: vlees, droge koekjes en
overheerlijke chocolade puur). De volwassenen moeten tijdens die eerste
dagen van vrijheid wel in een soort roes geleefd hebben. Door de
bevrijders en hun voertuigen komt er leven in de brouwerij.

Met enig geluk wordt je wel eens uitgenodigd om met een jeep ergens
naar toe te gaan zoals mijn ouders overkwam. Met enkele militairen uit het
weiland Pesch werd per jeep een trip gemaakt naar een etablissement in
Geulle aan de Maas, via het veer over het Julianakanaal (de brug was
opgeblazen). Het etablissement? Ik zou het niet weten. Misschien wel
naar de vroegere danszaal van ‘An van Sanderke’.
Met de onderwijsakte Engels kon mijn vader zich goed redden in die taal
en dat was bij ons thuis goed merkbaar. Vader gaf Engelse les aan
verschillende groepen mensen die Engels wilden leren. Zo ook aan een
groep damesleerlingen die wel wat zagen in een goed contact met een
van de bevrijders.
Direct na de oorlog hebben we twee vormen van inkwartiering gehad. Een
grote slaapkamer aan de straatzijde heeft enkele maanden gediend als
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onderkomen voor Amerikaanse en later Schotse militairen. De
Amerikanen zorgden voor een vrolijke boel. De mannen waren even
bevrijd van de gevechtshandelingen en dat lieten zij merken. Tegen de
avond als de ‘hele kluit’ weer bij elkaar was werd er druk gepraat en
gezongen. Menige fles sterke drank zal er ‘geridderd’ zijn maar bij mijn
weten nooit in overdreven mate. Het was een ontspannen troep met
kenmerken van guitig gedrag. Reactie op de eerdere spanningen aan het
front? De bevrijders zongen liedjes als: “It is a long way to Tipperary.” Wij
zongen dan de Nederlandse de ballade: “Ouwe taaie, jippie, jippie jay.”
Van de Schotten bewaar ik minder enthousiaste herinneringen. De
spreekwoordelijke ‘Schotse zuinigheid’ was duidelijk te merken. Van hen
kregen we niks.
De andere inkwartiering bestond uit Duitse militairen die enkele weken bij
ons opgesloten hebben gezeten in wat we toen al ‘de garage’ noemden.
Voor de ramen was stevige, heel dikke prikkeldraad aangebracht. Of de
gevangenen hadden willen vluchten betwijfel ik. Want die lieden waren
wellicht ook blij bevrijd te zijn van oorlogsgeweld. Ook kwamen er
regelmatig vanuit Geulle colonnes Duitse soldaten die met de handen op
het achterhoofd in militaire pas teruggevoerd werden naar Duitsland. Uit
hun ogen sprak doffe berusting. Je zou denken dat zo’n groep beschimpt
en uitgescholden zou worden! Maar ik heb dat niet meegemaakt. Min of
meer stilzwijgend marcheerden zij voorbij, geflankeerd door een bewaker
met geweer.
(Wordt vervolgd).
Paul Notten, Moorveld
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DUURZAAMHEID
De Gemeente Meerssen heeft onlangs een nota uitgebracht met de
titel “Op weg naar een Duurzame Gemeente Meerssen, Plan van
aanpak”. Naar aanleiding daarvan heeft het Mondiaal Platform
(waarin o.a. beide IVN-afdelingen, MOS en Milieudefensie) een
discussiebijeenkomst met leden van B&W en Raad georganiseerd
om het proces naar duurzaamheid te versnellen.
Wat is duurzaamheid?
Als wij een kop koffie drinken heeft dat op heel veel plaatsen invloed en
heeft dat heel veel soorten van gevolgen. De koffie is ergens verbouwd.
Dat heeft daar gevolgen voor natuur en milieu (Bossen gekapt?
Bestrijdingsmiddelen gebruikt?) en voor de mensen. (Uitbuiting of goede
betaling?) De koffie is vervoerd en verwerkt (onder andere energieverbruik en eventueel verontreiniging van water en lucht) en hier gezet
(energieverbruik). De benodigde energie komt eventueel uit aardolie die
elders gewonnen is en broeikaseffect veroorzaakt. Al onze productie en
consumptie heeft gevolgen hier en elders, nu en later.
Wij zijn duurzaam bezig als wij bij ons handelen rekening houden met de
gevolgen hier en nu, maar ook elders en later. Onze productie en
consumptie is duurzaam, is handhaafbaar, als er geen verslechtering
optreedt, niet hier en nu maar ook niet elders en later. Het is niet zo
moeilijk om rekening te houden met de gevolgen hier en nu, want dat zien
we vaak meteen. Maar wat zijn de gevolgen van ons handelen elders op
de wereld en wat zijn de gevolgen voor de volgende generaties? Alles
hangt met alles samen. Voor ons voedsel, voor onze energie, kleding en
al onze producten zijn grondstoffen nodig en die komen van gebieden uit
de hele wereld.
Een voorwaarde voor duurzaamheid is dat er in evenwicht rekening
gehouden wordt met Planet (aarde, milieu, lucht, bodem, water, ecologie,
natuur, biodiversiteit), People (mensen, welzijn, gezondheid, sociale enz)
en Profit/Prosperity (economie, welvaart, inkomensverdeling enz). Ons
handelen heeft invloed op de 3 P’s hier, maar ook elders.
Hoe kunnen we streven naar duurzaamheid?
Koop producten met het keurmerk Fair Trade, dat is
goed voor de 3 P’s elders, met het keurmerk Eco, dat
is goed voor Planet, hout met het keurmerk FSC, dat
is goed voor Planet. Eet minder vlees. Voor één kilo
dierlijk eiwit is gemiddeld 7 kilo plantaardig eiwit
nodig. Vlees eten is slecht voor de 3 P’s, hier en
elders. Doe niet mee met de verkwistende
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wegwerpmaatschappij.
De omslag naar duurzaamheid begint op gang te komen. Vaak denkt men
dan dat niks meer mag en men een compleet ander leven moet gaan
leiden. De omslag naar duurzaamheid houdt niet in MINDER, maar
ANDERS.
Onlangs is de 7 miljardste mens geboren op aarde.
De wereldbevolking legt een groot beslag op de
grondstoffen van onze aarde. Als alle bewoners van
de aarde hetzelfde zouden gebruiken als wij hier elke
dag dan hebben we drie aardes nodig! We hebben er
maar één, dus laten we duurzaam omgaan met onze
moeder aarde! We zijn het verplicht aan onze
kinderen, kleinkinderen en de hele bevolking.

Er is dus een omslag naar duurzaamheid nodig, omdat onze huidige
productie en consumptie niet handhaafbaar is. De ecologische voetafdruk
van de huidige wereldbewoners is volgens onderzoekers nu al groter dan
de oppervlakte van de aarde. Zoals er in de 19e een Industriële Revolutie
was zo zijn we nu in het begin van Duurzaamheids Revolutie. Iedereen in
onze samenleving en alle organisaties en instellingen krijgen te maken
met de omslag naar duurzaamheid.
En in Meerssen
Bij grote maatschappelijke veranderingen zijn er voorlopers en
achterblijvers. Voorlopers zijn initiatiefrijker en hebben er later profijt van
dat ze goed ingespeeld zijn op de nieuwe situatie.
De Gemeente Meerssen is toekomstgericht bezig door het onderwerp
duurzaamheid actief op te pakken zoals blijkt uit de bovengenoemde
conceptnota “Op weg naar een Duurzame gemeente Meerssen, Plan van
aanpak”.
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Er zijn in de gemeente Meerssen vele organisaties en instellingen die zich
met een aspect van duurzaamheid bezighouden. Natuur-, milieu- en
mondiale organisaties hebben een samenwerkingsrelatie in het Mondiaal
Platform. Als het over het brede begrip van duurzaamheid gaat ontbreken
daarbij bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, bedrijven en instellingen zoals
woningcorporatie en scholen.
Het lijkt ons zinvol dat de Gemeente Meerssen
het initiatief neemt voor een Duurzaamheids
Platform Meerssen, waarin alle “voorlopers”
van de omslag naar duurzaamheid elkaar
ontmoeten. De “voorlopers” kunnen personen
of organisaties zijn. Dat ontmoeten kan in de
vorm van bijeenkomsten, maar ook in de vorm
van netwerk, dat via een website ondersteund wordt.
Een brief met onder andere het idee van een Duurzaam Platvorm
Meerssen is, mede namens beide IVN-afdelingen, naar het College van
B&W gestuurd. Hopelijk wordt hiermee een extra impuls gegeven aan de
omslag naar duurzaamheid in Meerssen.
Wim Derks

35

VAKANTIEREIS SLOWAKIJE
(24 mei tot en met 5 juni 2011)
We vertrokken op 24 mei voor een reis van ongeveer 2 weken met
auto en caravan naar de republiek Slowakije. Camping “Sokol” in de
Slowaakse taal, betekent in het Nederlands “Valk”, bezochten wij 2
jaar geleden met een groepsreis. Toen werd er om de andere dag een
excursie gehouden met als gids de campinghouder “Harrie”.
De afscheidsavond van deze reis met een folkloregroep viel
helemaal in het water en moest daarom in een zaaltje plaatsvinden.
De sfeer viel daarom wat tegen, vandaar dat wij besloten om dit jaar
op eigen gelegenheid naar “Sokol”te reizen.
Op de Duitse Autobahn zagen we in de lucht de Rode en de Zwarte
Wouw, een paar keer de Torenvalk en het eeuwige spelletje van Buizerd
wegjagen door de Zwarte Kraai. Onze eerste halteplaats was camping de
“Kapfelhof“ bij Dhr. Reidinger in het plaatsje Offenberg in Zuid-Duitsland.
Dit is een terrassencamping met een prachtig uitzicht op de Donau-vlakte.
Men kan er o.a. mooie wandelingen maken in het Beierse Woud. Na een
aantal dagen zijn we verder gereisd richting Slowakije. Onderweg de
golvende vlucht van Specht gezien, bloeiende acacia en wilde lupinen.
Ook vonden we de kleine bloempjes van de Olijfwilg. Toen we, nu 11 jaar
geleden, een reis naar Roemenie maakten werden we aangetrokken door
de weeïge, zoete geur van de olijfwilg die er verspreid werd op een
camping nabij de Zwarte zee.
We hebben een uur gezocht naar een camping in Bratislava en hebben
die uiteindelijk gevonden. Op die camping in Bratislava hebben we de
Wielewaal en de Putter gehoord en gezien en veelvuldig de Grauwe
Vliegenvanger. Daarna verder naar Medzev, ons eigenlijke reisdoel.
Onderweg nog een roofvogel gezien, waarschijnlijk de Wespendief, te
zien aan kleine duifachtige kop.
Uiteindelijk op camping Sokol aangekomen. Complete verrassing voor
Jana, de campinghoudster die samen met partner “Harrie” de camping
Sokol beheert. De camping ligt in een gebied waar veel Walnootbomen
staan en die zijn er ook op de kampeerplaats te vinden. Van een oude
walnootboom, die het loodje legde heeft men tafelbladen laten maken en
het onderstel voor deze tafel is bij een edelsmid gemaakt. In het
restaurant tref je deze attributen aan. Jana is een Slowaakse en maakt
Slowaakse gerechten. Je kunt er heerlijk eten voor 12,50 Euro, nota bene
een 5 gangen maaltijd. De dag nadat we zijn aangekomen in Medzev naar
het dorp gegaan voor enkele boodschappen . De huiszwaluwnesten
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konden we goed bekijken. De huizen zijn hier nogal laag en zodoende kun
je deze vogeltjes en hun nestjes goed bekijken. We besluiten, nadat we
nog een boodschap hebben gedaan, om een wandeling te maken in de
bergen. We krijgen een wandelkaart mee van Jana en lopen dan naar
boven. Al snel weten we niet meer precies waar we zijn. Dan maar
dezelfde weg terug naar de camping. Er komt een onweersbui opzetten.
Goed dat er regencapes bestaan. Snel aantrekken en dan full speed naar
de camping lopen. Eenmaal terug (we zijn intussen drijfnat geworden) is
Jana dolblij
dat ze ons
weer
heelhuids ziet.
Goed, dat
Harry zijn
camera, voor
we aan de
wandeling
begonnen nog
in de rugzak
heeft gestopt.
Hij heeft n.l.
de Grote
IJsvogelvlinder
op foto gezet. Ook zijn we naar de Zadiel-kloof geweest waar we behalve
veel wilde bloemen de smaragdhagedis gezien hebben.
Verder hebben we gehoord: Fluiter, Buizerd, Zwarte en Grote bonte
specht, diverse Zanglijsters. Met lekker zonnig weer lopend naar Medzev
beneden gegaan. In café “Condor” een biertje gedronken, vooroorlogse
toestanden voor ons met o.a. nog een “geschreven prijslijst”.
Een van die dagen hebben we ook een wandeling gemaakt naar “Havac’’
een bergdorp. Eérst een stuk met de auto daarna te voet verder. Je kunt
hier echt nog alleen zijn.
Vogelgeluiden en andere
dierengeluiden en heel veel
stilte en rust. Bij het vertrek
van camping “Sokol” nemen
we hartelijk afscheid van
Jana en Harrie en zeggen
tot “ooit” en DOVIGINJA, tot
ziens.
Martha en Harry Janssen
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ONDERHOUD GROEN, LANDGOED VLIEK
(ingezonden door Wim en Els Derks)
Dit najaar is Bosgroep Zuid Nederland begonnen met onderhoud aan
het groen op landgoed Vliek te Ulestraten. Het onderhoud bestaat
voornamelijk uit het uitvoeren van een dunning (vellen van bomen)
van de (helling)bospercelen op het landgoed.
Natuurwaarden
De natuurwaarden in het bos op landgoed Vliek zijn hoog. Dit is ook voor
de natuurliefhebber en wandelaar interessant. Om de structuur en
soortenrijkdom voor de toekomst te behouden en waar mogelijk te
vergroten is het nodig een dunning uit te voeren. Naast ecologische
aspecten, hebben veiligheidsaspecten voor de bezoekers een rol
gespeeld bij de afweging om het bos te dunnen. In het bos staan op
verschillende plaatsen (naast paden) zware bomen met een slechte
vitaliteit. Langs wegen en paden, waar vallende takken en omwaaien van
bomen een gevaar voor de recreant kan zijn, zullen dode bomen dus
omgezaagd moeten worden.
Dode en omgewaaide bomen worden alleen opgeruimd wanneer ze
hinderlijk zijn of gevaarlijk voor de wandelaars. Er zijn talloze insecten,
schimmels en daardoor ook vogels en zoogdieren afhankelijk van dode
bomen. De eerste twee spelen een zeer belangrijke rol in de
voedselkringloop en voorkomen dat voedingsstoffen zich ophopen in
bijvoorbeeld een dikke laag onverteerd blad op de grond. Met name
staande, dikke dode bomen zijn van belang.
Streven naar oude bomen: Houtoogst vindt alleen dunningsgewijs of in
kleine groepen plaats. Een deel van de bomen zal de maximaal haalbare
leeftijd kunnen behalen. Oude en dikke bomen vormen als opvallende en
herkenbare verschijningen belangrijke elementen in het bos van landgoed
Vliek. Daarnaast bieden ze gunstige levensvoorwaarden voor een groter
scala aan plant- en diersoorten en geven het bos een grotere stabiliteit.
Natuurlijke verjonging vormt de basis voor de toekomst van dit bos. De
inheemse soorten inlandse eik, grove den, berk, beuk, vuilboom,
lijsterbes, hulst zullen in belangrijke mate het bosbeeld gaan bepalen. Het
verjongingsproces moet zodanig begeleid worden dat voornoemde
soorten ook kansen krijgen om zich te vestigen. Bij de uitvoering van de
dunningswerkzaamheden wordt hier op gelet.
De dunning wordt uitgevoerd in de bospercelen aan de oostzijde van het
landgoed (De Wijngaardsberg).
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Belanghebbenden
Tijdens de voorbereiding is uitdrukkelijk rekening gehouden met
belanghebbenden. Zo heeft er afstemming plaatsgevonden met de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over de voorgenomen
maatregelen. Ook is er afstemming geweest met de gemeente Meerssen
en het IVN Ulestraten. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt
uitsluitend gewerkt met door het Bosschap erkende aannemers.
De uitvoering start op korte termijn en dient voor 15 maart 2012 afgerond
te zijn. De uitvoering van de werkzaamheden wordt begeleid door
Bosgroep Zuid Nederland.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bosgroep Zuid
Nederland, de heer J. Truijen, bereikbaar op telefoonnr. 040-2066363 of
per e-mail: j.truijen@bosgroepen.nl
Men kan ook contact opnemen met Wim Derks 043 3643740
of mailen wimelsderks@hotmail.com
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
We houden onze lezers steeds op de hoogte van de stadsvogelprijs.
Voor het jaar 2011 is die gevallen op de Gemeente Sneek voor hun
project “Stadsvogels in Sneek”. Het initiatief kwam van één persoon, Niels
de Bruijn, die de gemeente enthousiast wist te krijgen voor plannen om de
achteruitgang van de stadsvogels in Sneek te stoppen. Alkmaar kreeg
een aanmoedigingsprijs vanwege hun project “Alkmaar heeft vleugels” en
de publieksprijs ging naar het project “Groene stapstenen” van de
gemeente Veenendaal.
Ondanks dat we sinds 100 jaren al onderzoek
doen naar het trekgedrag van de
Boerenzwaluw weten we nog niet zo goed hoe
we de Boerenzwaluw op trek beter kunnen
beschermen. Van de 500.000 geringde
Boerenzwaluwen kreeg men slechts 80
terugmeldingen. We weten nog niet waar
precies hun pleisterplaatsen en overwinteringsgebieden liggen. Nu wil men van nieuwe
technieken gebruik maken door een vijftigtal
Boerenzwaluwen te voorzien van een 0,8 gram
wegende geolocater te voorzien. Hiermee kan
men de vogels nauwkeuriger volgen door de
chip bij terugkomst af te lezen.
Het klinkt wat raar. Beleef de lente, en
dat midden in de winter. Maar dan ben je
wel voorbereid op de activiteit: vogels op
het nest bekijken. In 2011 was het
project “Beleef de Lente” een topper.
Zoals bekend mag worden
verondersteld, kan men via de website
van de Vogelbescherming
Nederland 8 broedplaatsen van vogels
bekijken. Ook veel klassen van het
Basisonderwijs konden binnen het
schoolgebeuren meekijken.
In totaal 6.600.000 (ja, 6,6 miljoen) keer werden de broedplaatsen
bezocht. Op 1 maart 2012 start weer een nieuwe serie. Tot dan kunnen
de filmpjes van het afgelopen jaar nog eens bekeken worden. Dat kan via
de website www.beleefdelente.nl
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Het koude seizoen nadert. Het is weer
tijd voor wintervoedering. Begin
alvast maar eens van tijd tot tijd wat op
de voertafel te strooien, om de vogels
te doen wennen. In de diverse winkels
is genoeg te krijgen; wil je niet ver
gaan: Spar en Boerenbond hebben
alles. Topper is de voedersilo met een
opvangschaal eronder.
Wat kan men strooien? Zonnepitten,
onkruidzaad, wintermengsel en liefst
geen zoute spullen.
Zorg ook voor een plekje op de grond:
sommige vogels zoeken hun voedsel
graag op de grond. Laat in de winter
ook wat bladeren in de tuin liggen; ook
goed voor de 'grondzoekers'.
Jos Smeets
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BASIS CURSUS NATUUR IN MEERSSEN
Ook voor leden IVN Ulestraten tegen gereduceerd tarief!
Cursus
IVN Meerssen organiseert in het voorjaar van 2012 een basiscursus
natuur, bestaande uit een lezing en een 6-tal excursies met als
thema "Landschap en natuur in eigen omgeving". Heb je altijd al
meer willen weten over de natuur om je heen, maar ontbeer je
specifieke kennis, dan biedt IVN Meerssen je de gelegenheid om
onder leiding van ervaren IVN gidsen het Limburgse landschap te
verkennen
In een lezing op een maandagavond en 6 excursies op zaterdagochtend
komen diverse interessante onderwerpen aan bod: landschap, geologie,
watervoorziening in de omgeving, grensmaas, planten en bomen. De
inleidende lezing vindt plaats in het IVN lokaal (pand museum) Markt 27A,
Meerssen (achter gemeentehuis); tijdens de excursies worden
verschillende natuurgebieden in en rond Meerssen bezocht. Carpoolen is
mogelijk.
De kosten van de hele cyclus bedragen €20, je hoeft geen lid te zijn van
IVN om deel te nemen. Voor leden van IVN Meerssen en IVN Ulestraten
is het inschrijfgeld €15.
Voor nadere inlichtingen:
Yvonne Brounts
telefoon: 043- 3642798
e-mail: y.brounts@gmail.com
PROGRAMMA
Datum
2012
Maandag 30 januari

Zaterdag 11 februari

Zaterdag 3 maart
Zaterdag 31 maart

Zaterdag 21 april

Onderwerp

Locatie/tijd

Binnenles: introductie

IVN lokaal, (pand museum) Markt
27A, Meerssen
19.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur
Excursie: Landgoederenzone 9.30 uur parkeerplaats Marsna
met watervoorziening
sportterreinen;
tot uiterlijk 12.30 uur
Excursie: Watervalderbeek, 9.30 uur parkeerplaats station
landschapselementen
Meersen; tot 12.00 uur
Excursie: Arboretum familie. 9.15 uur station Meerssen
Notten
9.30 uur fam. Notten Bospad 7
Moorveld; tot 12:00 uur
Excursie: open groeve ‘t
9.15 uur parkeerplaats station
Rooth bij Bemelen
Meerssen; ingang groeve 9.30 uur;
tot 12.00 uur
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Zaterdag 28 april

Excursie door de Dellen:
inheemse planten

9.30 uur parkeerplaats uitspanning
De Nachtegaal; tot 12:00 uur

Zaterdag 5 mei

Excursie: Hochter Bampd in
Maasvallei en afsluiting

9.15 uur station Meerssen;
9.45 uur Neerharen, Geulerweg,
net over kanaal richting Herbricht.
12.00 uur afsluiting cursus en
napraten in horecagelegenheid

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Basiscursus natuur IVN Meerssen
Ondergetekende meldt zich aan als deelnemer van de cursus natuur:
"Landschap en natuur in eigen omgeving"
Naam en voornaam
Adres
Postcode en
woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres
Lid IVN

Ja/Nee; Afdeling:

Datum
Handtekening

Het cursusgeld van € 20,00, respectievelijk € 15,00 voor IVN leden kan
worden overgemaakt naar Rabo-bankrekening nr: 13.26.84.055 ten name
van IVN Meerssen, Veeweg 20, 6231 RW Meerssen onder vermelding
van “Basiscursus natuur”
Deelname is pas definitief als de betaling ontvangen is.
Dit formulier kan worden ingeleverd bij:
Yvonne Brounts
Gerbergaplantsoen 17
6231 KL Meerssen
of per e-mail aan y.brounts@gmail.com
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DATA IN VOGELVLUCHT
Maandag 26 december:
32e Oudejaarswandeling
Vertrek: 14.00 uur kerkplein Ulestraten
Info: 043 – 3644647
Woensdag 4 januari:
Varia avond met Nieuwjaarswensen
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3642858
Zaterdag 7 januari:
Natuurwerkochtend ; vertrek vanaf Waterval 13
Aanvang 9.30 uur
Info: 043 – 3643740
Zaterdag 14 januari (jeugdgroep)
Thema: Bevers verkennen
Start: D’n Haamsjeut Ulestraten
Info: 043 – 3649012/ 045 - 4041639
Woensdag 18 januari:
Jaarvergadering en Alg. ledenvergadering
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3642858/3644976
Woensdag 1 februari:
IVN-presentatie “De wondere sterrenhemel boven ons”
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3643740
Zaterdag 11 februari (jeugdgroep)
Thema: Proefjes doen
Start: Natuurhistorisch Museum Meerssen.
Info: 043 – 3649012/045 – 4041639
Vrijdag 2 en zaterdag 3 maart:
Sterrenkijkdagen m.m.v. Vereniging voor sterrenkunde “GALILEO” en IVN
Meerssen.
Locatie: Bibliotheek Meerssen tussen 19.30 uur en 22.30 uur
Info: 043 - 3649629
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Woensdag 7 maart:
IVN-avondpresentatie over Landgoed Vliek
Aanvang: 19.30 uur Clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3644647
Zaterdag 10 maart (jeugdgroep)
Watervogels spotten in de Eijserbeemden
Start: D’n Haamsjeut Ulestraten
Info: 043 – 3649012/ 045 - 4041639
Vrijdag 16 en zaterdag 17 maart:
Landelijke Opschoondag Ulestraten
In samenwerking met Gemeente en Basisschool De Triangel
Locaties en tijden worden t.z.t. nader bekend gemaakt
Info: 043 - 3643740
Woensdag 21 maart
Nationale boomfeestdag.
Thema: “Bomen (be)leven"
Alle binnenactiviteiten worden in ons verenigingslokaal D’n Haamsjeut
gehouden en beginnen om 19.30 uur tenzij anders vermeld.
Voor wandelingen en excursies, waarbij we vanaf het Kerkplein Ulestraten
naar een andere vertrekplaats reizen, geldt dat we bij voldoende auto’s
zoveel mogelijk zullen CARPOOLEN. Als vergoeding hiervoor adviseren
wij een richtprijs van € 0,07 per gereden kilometer per meereizend
persoon.
Wij heten u van harte welkom op onze activiteiten en wensen u alvast veel
plezier!
Voor meer info zie t.z.t. de plaatselijke
weekbladen en onze website:
www.ulestraten.ivn-limburg.nl
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COÖRDINATOREN VAN DE WERKGROEPEN
Werkgroep Afdelingsblad

Jean Slijpen
Blockhuijsstraat 31
6235 AW Ulestraten - tel: 3644426

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

Vacature

Werkgroep Publicaties

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

Werkgroep Vogels

Ruud Gulikers
Schuttersdreef 60
6181DS Elsloo
tel: 046 4376698 / 06 15581054

Werkgroep Wandelingen
en Excursies

Fred Erkenbosch
Henri Dunantstraat 31
6235 AN Ulestraten - tel: 3644647

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
www.ulestraten.ivn-limburg.nl of bel met een van de gidsen,
coördinatoren of bestuursleden.

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