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VAN DE BESTUURSTAFEL
Beste lezer, U zult wel enigszins verwonderd hebben opgekeken
toen u deze Haamsjeut in uw brievenbus aantrof. Zo’n dun
exemplaar! Dat moet een misdruk zijn, zal wellicht uw eerste reactie
zijn geweest. En ja, het is een dun exemplaar, en nee het is geen
misdruk. Dat vereist een nadere verklaring en die zullen we
hieronder geven.
Zoals u weet heeft Jan van Dingenen al enige tijd geleden aangegeven
dat hij met zijn werkzaamheden voor de Haamsjeut wilde stoppen.
Daarom zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe redacteur voor de
Haamsjeut en die dachten we gevonden te hebben. Bij de overdracht
van de taken van Jan gedurende de zomertijd werd Jan geconfronteerd
met een vervelende mededeling over zijn gezondheidstoestand. Hij
moest behandeld worden, hetgeen inmiddels ook gebeurd is en naar het
zich gelukkig laat aanzien met succes. Jan is weer goed aan het
opknappen. Tot zo ver het goede nieuws.
Degene die de taken zou gaan overnemen werd in die periode eveneens
geconfronteerd met een vervelend ongeval, waardoor ze tijdenlang
uitgeschakeld was. Uiteindelijk heeft dit er zelfs toe geleid dat zij niet
langer voor deze werkzaamheden beschikbaar is. Helaas voor ons, maar
het is niet anders. We werden in feite door al deze zaken overvallen en
er resteerde niet voldoende tijd om weer een “volledige” Haamsjeut te
produceren. Het bestuur hechtte er echter zeer aan toch een soort van
Haamsjeut rond te sturen, ook al zou die tot een minimum worden
teruggebracht. Deze Haamsjeut bevat dan ook geen andere elementen
dan:
1) de vaste pagina’s,
2) deze Bestuurstafel,
3) de Activiteiten en
4) het stuk waarin Jan van Dingenen officieel afscheid neemt en
terugblikt op de afgelopen tijd waarin hij invulling gaf aan het
redacteurschap.
Jan heeft zich gelukkig ook bereid verklaard om de lay-out van deze
uitgave nog voor zijn rekening te nemen, waarvoor we hem zeer
erkentelijk zijn. De vorige Haamsjeut was de laatste waarvan Jan de layout verzorgde en dit is zijn allerlaatste! Dat maakt de zoektocht naar een
nieuwe redacteur nog urgenter. Wij zullen als bestuur alles op alles
zetten om dit probleem vóór het verschijnen van de volgende Haamsjeut
opgelost te hebben, zodat u weer kunt genieten van een complete
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Haamsjeut zoals u die gewend bent. Uit de enquête, waarvan het
verslag in de vorige uitgave stond, bleek tenslotte dat de Haamsjeut zeer
op prijs wordt gesteld door de leden en het bestuur wil dan ook graag
zorgen voor continuïteit in deze.
Jan van Dingenen
In deze Haamsjeut staat een
stuk van Jan van Dingenen,
waarin hij afscheid neemt
als redacteur van ons
verenigingsblad. Het
afscheid had hij al eerder
aangekondigd, maar nu
kwamen er bovendien
gezondheidsproblemen bij.
Hij is al lid vanaf 1981 en
heeft erg veel jaren een zeer
belangrijke rol gespeeld voor
IVN-Ulestraten. Sinds hij naar Brabant is verhuisd was die rol bijna
helemaal achter de schermen. Vaak zie je dat zo’n vertrek naar elders
tevens aanleiding is om meteen maar alle taken die betrekking hebben
op het dorp achter te laten. Maar zo heeft het gelukkig niet gewerkt bij
Jan. Hij vormde jarenlang een hecht team met, in wisselende
samenstelling Jean Slijpen, Jos Smeets en André Ament. Maar steeds
was hij de drijvende kracht achter de fraaie vormgeving van ons
verenigingsblad. De fraaie vormgeving van ons verenigingsblad, met de
mooie tekeningen en ook interessante artikelen hebben wij aan hem te
danken. Overigens was dit ook al buiten het dorp opgevallen, getuige de
onderstaande reactie van De Natuurgids die het bestuur mocht
ontvangen:
Graag wil ik zowel jullie als kartrekkers, alsmede alle medewerkers van
het blad d`n Haamsjeut mijn welgemeende complimenten overbrengen
voor de mooie uitgave, de gevarieerde artikelen en de geweldige
informatieve inhoud.
Chapeau!
Groet, Piet Schuttelaar
Veel van deze complimenten mogen we toeschrijven aan het werk van
Jan.
Jan, we zijn je heel veel dank verschuldigd en we zullen je heel erg
missen. Wij, als bestuur, zullen hard moeten werken om iemand te
vinden die jou kan vervangen! Wij nemen nu afscheid van Jan als
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redacteur, maar we zijn verheugd dat hij wel bijdragen blijft leveren aan
de Haamsjeut in de vorm van artikelen. Zo blijven we toch nog
verbonden met elkaar.
Wij zullen als bestuur op een
ander moment nog officieel
afscheid nemen van Jan en
hem bedanken voor zijn
jarenlange inzet voor IVNUlestraten.
Vacatures
En dan komen we nu toe aan
de Rubriek Vacatures. Op dit
moment bestaan er binnen
de vereniging diverse
vacatures die vragen om een oplossing. Het betreft de bovengenoemde
vormgevingsfunctie van de Haamsjeut, de coördinator Jeugdgroep en de
Webmaster.
Vormgever
Gezien het bovenstaande is duidelijk dat we dringend op zoek zijn naar
iemand die vier keer per jaar een bijdrage kan leveren aan de
vormgeving van de Haamsjeut. Geen uitgebreide klus voor iemand die
enige handigheid heeft in vormgeving, maar het moet wel gebeuren.
Hebben jullie hierover gedachten, suggesties, tips dan houden we ons
aanbevolen. Kennen jullie personen die hiervoor in aanmerking komen
dan graag contact. Denk overigens ook aan personen buiten het strikte
IVN-kader, want misschien bevinden zich daar vrijwilligers die ons uit de
brand willen helpen.
Marie-José Steyns-Kurvers en Jeugdgroep
Nog een afscheid. Marie-José Steyns-Kurvers is ongeveer tien jaar actief
geweest bij de jeugdgroep, waarvan een groot deel als coördinator.
Daarvoor zijn wij haar heel dankbaar en vinden we het jammer dat zij er
mee gaat stoppen. De gezamenlijke jeugdgroep van IVN-Ulestraten en
IVN-Meerssen draait op zich goed, maar er zijn al enige tijd nauwelijks
kinderen vanuit IVN-Ulestraten. Als bestuur gaan we aan de slag om dit
te veranderen. Wij zoeken nieuwe mensen die mee willen draaien met
de Jeugdgroep. Heb je interesse of ken je iemand die het misschien zou
willen doen, laat het ons dan weten.
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Website
Met bovenstaande vacatures zijn we er nog niet. Er is namelijk ook nog
een vacature voor de functie van webmaster. Op dit moment wordt de
website niet meer bijgehouden, dus er is geen recente informatie te
vinden over lezingen en activiteiten. Wel is de vaste informatie over
bestuur, organisatie en het archief van Haamsjeuten te raadplegen via
de website.
De moderne tijd brengt nieuwe media met zich mee, die ook door IVNUlestraten benut moeten worden. Het onderhouden van de website
vereist niet veel tijd als je daar handigheid in hebt. Maar als je die
handigheid niet hebt, krijg je die niet als je alleen maar de website van
IVN-Ulestraten moet onderhouden. Daardoor is er een probleem
ontstaan. Wie heeft die handigheid wel en wil IVN helpen bij het
onderhoud van de website? Of kent u iemand die dat zou willen? Graag
melden bij een van de bestuursleden.
Zo zijn we beland aan het
eind van de (bestuurs)tafel.
Het lijkt dit keer verdacht
veel op een “Rubriek
Vacatures”. Dit lijkt
misschien toevallig, maar
vermoedelijk is het (ook)
een gevolg van ons
verouderende ledenbestand. Ook andere
verenigingen in de
omliggende gemeenten
kampen overigens met dit
probleem. Toch zullen we
dit met elkaar moeten
oplossen, vandaar onze
oproep aan de leden om actief met ons mee te denken in deze.
Wim en André
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VERTREKKEN EN DOORGAAN: JAN VAN DINGENEN
In de vorige Haamsjeut werd gezegd dat Jan van Dingenen was
vertrokken. Dat klopt wel en niet. De Zomer Haamsjeut 2017 was de
laatste waarvan ik de lay-out zou verzorgen. Maar nu blijkt dat deze
Herfst Haamsjeut de allerlaatste is.
Bovendien ik vertrekken? Als het aan mij ligt nog lang niet! Want
behalve de lay-out lever ik nog meer bijdragen aan D’n Haamsjeut:
een artikel meestal over planten, vaak een nieuwe pentekening als
illustratie en soms een of meer foto’s als ik vond dat het anders wat
saai werd. En al die dingen wil ik graag blijven doen en daarom ben
ik gestopt met de lay-out.
Ik ben zonder veel problemen 75 jaar geworden, maar dan blijkt toch dat
een lijf van 75 aanzienlijk minder energie heeft dan een van 60, in ieder
geval bij mij. Dus moet ik me gaan richten op de dingen die ik het leukst
vind om te doen. En dat zijn dus schrijven en tekenen. En de lay-out
verzorgen wil ik dus graag overdragen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet
verwacht had dat ik die klus snel zou kunnen overdragen. Maar dat dit
met allerlei complicaties zou verlopen, zoals je in de Bestuurstafel kunt
lezen, was ook geen leuke verrassing.
Vertrekken en blijven
Toch even terug kijken. Het eerste nummer dat ik opmaakte was de
Zomer Haamsjeut van 2004. Jean Slijpen was toen coördinator van D’n
Haamsjeut en had hulp nodig. Met hem, Jos Smeets en ik vormden we
toen de redactie. Dat is lang goed gegaan, maar in de loop van de tijd
moesten mijn maatjes toch afhaken. En nu na ruim 60 keer D’n
Haamsjeut is het mijn beurt.
Dat was het vertrek gedeelte. Maar deels vertrek ik dus ook nog niet.
Behalve de lay-out verzorgen, schreef ik namelijk ook artikelen voor D’n
Haamsjeut. En dat begon al veel eerder. Voor het herfstnummer van
1982 schreef ik een artikel over de eenbes en dat werd het begin van
een serie die nu op ca. 150 artikelen staat! En die reeks zou ik graag nog
een stukje verlengen.
In de jaren tachtig kon je een verenigingsblaadje eigenlijk alleen
illustreren met zwartwit tekeningen. Kleur was onbetaalbaar en foto’s
zagen er na het drukken uit als een wazige grijze vlek. Iemand van de
vereniging ontdekte dat ik wel eens tekende en vroeg of ik wilde
illustreren. En zo verscheen in het tweede nummer van D’n Haamsjeut
de mededeling dat ik lid was geworden en in het derde, herfst 1981,
stonden de eerste tekeningen. De lente Haamsjeut 1982 was de eerste
8

met een groene omslag en met mijn omslagtekening zoals die nu nog
gebruikt wordt, al is die wel een paar keer aangepast.
Of mijn tekeningen ook nog in de toekomst gebruikt zullen worden weet
ik niet, dat bepaalt iemand anders tegen die tijd. Ik blijf toch wel tekenen
zo lang ik de pen vast kan houden. Maar ik hoop wel dat ik nog een
aantal artikelen kwijt kan in de D’n Haamsjeut en lid blijven zal ik ook
wel. Dus een beetje vertrek ik, maar veel blijft ook hetzelfde.
Ik wens IVN Ulestraten en D’n Haamsjeut nog een lange toekomst en ik
hoop nog een flink deel actief mee te maken.
Jan van Dingenen
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ACTIVITEITEN
Instituut voor natuureducatie en
duurzaamheid
https://www.ivn.nl/afdeling/ulestraten
ivn.ulstraten@gmail.com
ACTIVITEITEN

Deze duren (ruim) 2 uur

2017
Woensdag 4 oktober: “Paddenstoelen” door Henk Henczyk van
Paddenstoelen Studiegroep Limburg (PSL) o.l.v. Wim Derks
(wimelsderks@hotmail.com 043 364 3740). Aanvang: 19.30 uur
verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Woensdag 25 oktober: “De hemel die wij dreigen te verliezen” door
Angelo Luja van Vereniging voor weer en sterrenkunde Galileo afd. ZuidLimburg. o.l.v. Els en Wim Derks (wimelsderks@hotmail.com 043 364
3740). Aanvang: 19.30 uur verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Zaterdag 28 oktober: Nacht van de Nacht (gezamenlijk activiteit van
IVN-Ulestraten, IVN-Meerssen en Milieudefensie) o.l.v. Els en Wim
Derks (043-3643740) m.m.v. Ver. voor weer- en sterrenkunde Galileo,
afd. Zuid-Limburg. Vertrek: 19.30 uur achter kerk Ulestraten (Dorpstraat).
Woensdag 1 november: “Tussen de Dellen en de Wijngaardsberg”,
natuur en cultuur in een veranderend landschap door Fred Erkenbosch
(frederkenbo@gmail.com 043 364 4647). Aanvang: 19.30 uur
verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Zaterdag 4 november: Natuurwerkdag.
Zondag 5 november: Duurzaam Meerssen Dag; 13:00 tot 17:00 uur
Auw Kerk Bunde.
Woensdag 6 december: “Spinnen” Lex Vlieks o.l.v. Wim Derks
(wimelsderks@hotmail.com 043 364 3740). Aanvang: 19.30 uur
verenigingslokaal links Onder D’n Huppel.
Zondag 31 december: 38e Oudejaarswandeling o.l.v. Fred Erkenbosch
(frederkenbo@gmail.com 043 364 4647). Vertrek: 14.00 uur achter kerk
Ulestraten (Dorpstraat).
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ACTIVITEITEN JEUGDGROEP
Tweede zaterdag van de maand, van 9:30 tot 12:00 uur tenzij anders
vermeld. Voorlopig starten de bijeenkomsten vanuit de Proostenkelder
rechts achter de Basiliek in Meerssen tenzij anders is aangegeven.
Jeanne Lam, thijslam@hetnet.nl 043 3649012
9 september: Naar het bos in Elsloo met bezoek aan de Slakmolen.
14 oktober: Struin en ontdekkingstocht aan de Geul bij Ingendael
m.m.v. Josine van Boekel.
11 november: Bosactiviteit m.m.v. landschapsgroep o.a. hutten bouwen.
Start activiteit parkeerplaats van Uitspanning de Nachtegaal, Veeweg
Meerssen.
9 december: Werken met natuurlijke materialen m.m.v. Marie José
Steyns.
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COÖRDINATOREN VAN DE WERKGROEPEN
Werkgroep Afdelingsblad
André Ament
Tel: 043-3644080; Email: andreament47@gmail.com
Werkgroep Amfibieën en Reptielen
Wim Derks
Tel: 043-3643740; Email: wimelsderks@hotmail.com
Werkgroep Jeugd
Marie-Jose Steyns-Kurvers
Tel: 045 4041639; Email: josesteijns@ziggo.nl
Werkgroep Kwallef
Jo Frenken
Tel: 043-3644975; Email: jofrenken@home.nl
Werkgroep Vliekerbos
Fred Erkenbosch
Tel: 043-3644647; Email: frederkenbo@gmail.com
Werkgroep Planten
Sjo Meels
Tel: 8501844; Email: jmeels@home.nl
Werkgroep Publicaties
Leon Schoenmakers
Tel: 043-3643619; Email: lcagschoenmakers@gmail.com
Werkgroep Vogels
Bert Merk
Tel: 043-3644339; Email: hj_merk@hotmail.com
Werkgroep Wandelingen & Excursies Wim Derks
Tel: 043-3643740; Email: wimelsderks@hotmail.com
Werkgroep Zoogdieren
Wim Ghijsen
Tel: 043-3644976; Email: wimghijsen@gmail.com
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Groene Brigade Provincie Limburg
Alle soorten milieuklachten in het buitengebied. De Groene Brigade ziet
toe op de kwaliteit van het Limburgse buitengebied. Het accent van de
activiteiten ligt op het gebied van het strafrecht (opsporing).Bij zowel
telefonische als e-mail melding kunt u vragen om geheimhouding.
E-mail: groenebrigade@prvlimburg.nl
Gerrit Lenting 06-21836029 of g.lenting@prvlimburg.nl
Miel Lemaire 06-21584993 of ec.lemaire@prvlimburg.nl
Meldingen Openbare Ruimte Meerssen
Bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) kunt u terecht met
klachten of meldingen over trottoirs, lichtmasten, wegen, rioleringen,
groen, verkeer, zwerfafval, hondenpoep, begraafplaatsen, overlast
jeugd, plaagdierbestrijding (ratten), overlast geluid en dergelijke.
Per e-mail: info@meerssen.nl
Telefoon: 14 043
Bezoekadres: Klant Contact Centrum (KCC): Markt 50, Meerssen
Buiten kantooruren (alleen in dringende gevallen): 043-3661888
Vuilwaterwacht: altijd bereikbaar - gratis: 0800-0341
Bellen bij vervuiling van het oppervlaktewater en vissterfte.
Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg 043 3652020
Klachten kunnen ook gemeld worden via https://www.kicl.nl/index.php
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 anders vermeld.
- Deelname aan IVN – activiteiten geschiedt altijd voor eigen
verantwoording en risico.
- Vertrektijden worden stipt gevolgd.
- Geef onze gids of coördinator een seintje als u voortijdig een
(buiten)activiteit wilt verlaten.
- Denk aan aangepast schoeisel, kleding etc.
- Liever geen honden bij onze buitenactiviteiten.
- Wilt u graag deelnemen aan een buitenactiviteit, maar u heeft geen
vervoer, bel dan met de gids of organisator van de activiteit.
Meer activiteiten informatie
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.
U kunt zich ook opgeven bij Andre Ament (andreament47@gmail.com)
voor het ontvangen van de Nieuwsbrief. Enkele dagen voor de activiteit
ontvangt u dan een herinnering, met de meest recente informatie over de
geplande activiteit.
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