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Jaarvergadering (2018) op 5 februari
2019
Agenda jaarvergadering (2018), di. 5 februari
2019, 19.30, Jeugdhuis, Geldakkerstraat 2,
Munstergeleen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.

Opening, vaststelling agenda
Notulen vorige jaarvergadering
Terugblik voorzitter op 2018
Jaarverslag 2018
Financieel jaarverslag
Bestuurssamenstelling - aftredend:
Harrij Gijsen, Ben Bongers
Jubilarissen
Vaststelling contributie 2019
Rondvraag
Sluiting

Na de jaarvergadering lezing van Fred Penners
over bierbrouwen
Notulen Jaarvergadering (2017) 27 februari 2018
Aanwezig:

Afwezig met afmelding:

Jo Beckers
Nico Bevers
Harold Bouwer

Betty Dijkstra
Jan Roberts
Serna
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Widdershoven
Jacqueline Dirken
Gerrit Haak
Thei Helgers
Maarten Hinskens
Piet Huits
Piet Jessen
Stuf Kaasenbrood
Hr en mw Klinkenberg
Dré Liedekerken
Millie Mulders
Mientje Paulissen
Fred Penners
Fons Peterman
Els Rongen
Hr en mw Simenon
Bestuur: Pierre Wijnen
Harrij Gijsen
Theo Lemmens
Hub Mulders
Ben Bongers

1. Opening, vaststelling agenda
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en stelt
voor dat de agenda als voorgesteld in het boekje
‘Jaarvergadering 27 februari 2018’ wordt afgewerkt
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tenzij er nog punten worden gemist. Dat blijkt niet
het geval.
2. Woordje voorzitter
De Heemtuin is ook in 2017 verschoond gebleven
van calamiteiten en heeft een goed jaar achter de rug,
Dit geldt in de eerste plaats het aantal bezoekers,
2017. Dit aantal is mede dankzij een nieuwe NSwandeling van NS-station Spaubeek naar NS-station
Sittard. Dank aan alle gastheren & gastvrouwen die
hun zondag opofferen om bezoekers in de tuin te
ontvangen.
Nog voordat het openstellingsseizoen een aanvang
nam op 19 maart 2017 was achter het heemtuinhuis
een keermuur voltooid, waarmee de toegang tot de
WC is verbreed en extra opslagruimte is ontstaan.
Ben Bongers nam het initiatief en bouwde met de
medewerking van Jo Douven en met behulp van
robiniahouten boomstammen een grondkering die bij
vele nog volgende generaties bewondering zal
afdwingen. Terecht prijkt daar het bordje ‘Jo
Douven-Ben Bongersallee’.
Na de oplevering van Corio Glana highlight 18 op 4
juli 2017 kon Ben Bongers de wandelroute Glana
Nova uitbreiden met een derde ommetje (waarmee
de route nu compleet is) en een nieuw boekje
uitbrengen met de beschrijving. Daarnaast werd het
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Steenuiltjes-Natuurpad beschreven in een
afzonderlijk boekje, dit in samenwerking met Hub
Mulders.
Naast activiteiten als deze en de wandelexcursies van
Harrij slokt de Heemtuin veel aandacht en energie
op. Naast voldoende man-/vrouwkracht is er ook
behoefte aan deskundigheid. Met zorg zien wij hoe
mensen die tientallen jaren hun bijdrage hebben
geleverd hun aantal niet meer kunnen leveren door
ouderdom of ziekte.
Naast de behoefte aan vrijwilligers is er ook behoefte
aan een nieuwe secretaris. Ben Bongers ziet graag
het secretariaat geleid door iemand anders, wil
overigens wel bestuurslid blijven.
3. Notulen
Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen: de
notulen worden als vastgelegd verklaard in de vorm
waarin Serna Widdershoven dit heeft gedaan. Zij
wordt deze keer node gemist wegens griep.
4. Jaarverslag
Het jaarverslag heeft geruime tijd, sinds begin
februari, op de website gestaan en is in 30-voud
gekopieerd klaargelegd voor de aanwezigen. De
voorzitter neemt het globaal door, er komen geen
opmerkingen.
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5. Financieel verslag
Het kassaldo is € 982,- hoger dan vorig jaar. Deels is
dit te danken aan de meerdere donaties in de
giftenbus van de Heemtuin als gevolg van het hogere
aantal bezoekers (+ € 500,-).
Naast de inkomsten aan contributie (globaal € 2000)
en de subsidie van de gemeente (1049) levert de
Rabobank Clubkas Campagne een aanzienlijk bedrag
op (tussen € 800 en € 900).
De grootste kostenpost is Het Steenuiltje (ca. €
1000).
De financiële positie van de vereniging is goed te
noemen.
De donateurscontributie voor 2019 (zie agendapunt
8) blijft gehandhaafd op € 12,50.
Vraag Harold Bouwer: graag nogmaals uitleg over
het verschil tussen donateurs & leden.
De vraag wordt tot tevredenheid van Harold
beantwoord door Ben Bongers.
Fred Penners doet verslag namens de
kascontrolecommissie (Jacqueline Dirken & Fred
Penners) en stelt voor de penningmeester te
dechargeren.
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Als nieuwe kascontrolecommissie zullen fungeren
Fred Penners en Gerit Haak.
6. Bestuurssamenstelling
Er zijn geen tegenkandidaten ingediend met als
gevolg dat de zittende leden aanblijven.
7. Jubilarissen
Een certificaat wordt uitgereikt aan de heren
Klinkenberg en Simenon voor 25 jaar donateurschap,
aan mevrouw Kuijpers-Selten is een certificaat thuis
uitgereikt voor 25 jaar donateurschap. Ook familie
W. van Kuijk zal thuis een certificaat voor 25-jarig
donateurschap krijgen uitgereikt.
Verder zijn 40 jaar donateur:
Mevr. Jos Beaujean, mevr. Bets Brassee, de heer
THM Dibbets, de heer JGM Quadakkers. Ook zij
krijgen het certificaat thuis uitgereikt.
8. Vaststelling contributie
Zie bij agendapunt 5.
9. Heemtuin en verdere ontwikkelingen
Hub Mulders is bezig het dienstrooster op te maken
en vreest een tekort aan gegadigden om op te treden
als gastvrouw/-heer. Ook het aantal vrijwilligers in
het algemeen blijft een punt van zorg.
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Fred Penners: hoe zit het met de oproepkrachten,
mensen die bereid zijn een beperkt aantal keren in de
Heemtuin te werken?
Hub: dit systeem blijft in werking. Als er op een
gegeven moment extra veel werk is, kan een oproep
worden gedaan. Het overleg, eenmaal per maand,
onder de Heemtuinvrijwilligers speelt in deze ook
een rol.
10. Mededelingen
Ben Bongers geeft een toelichting op de
NLdoetdagen 9 & 10 maart en het voorgenomen
archeologieproject dat deel zal uitmaken van Glana
Nova.
11. Rondvraag
Jo Beckers vraagt, met verwijzing naar een artikel in
DDL over gemeente Echt-Susteren, aandacht voor
het bermbeheer. Een werkgroep zou gevormd
kunnen worden die, in contact met de gemeente,
hierop toeziet.
Fred Penners: belangrijk moment in deze kunnen de
gemeenteraadsverkiezingen 21 maart zijn.
Gerrit Haak vermeldt dat twee bekenden van hem
hadden willen deelnemen aan de wandeling van
Harrij langs de Geleenbeek, maar niemand
aantroffen op het afgesproken vertrekpunt.
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Harrij: dan zullen zij te laat gekomen zijn. Wij zijn
zeker niet te vroeg vertrokken.
Lezing Stuf Kaasenbrood
Nadat de voorzitter de vergadering had gesloten en
de aanwezigen zich tegoed hadden gedaan aan
koffie/thee & vlaai, hield Stuf Kaasenbrood zijn
lezing over Wat de Maas bracht en brengt. Hij deed
daarbij verslag van zijn ervaringen als cursist van de
natuurgidsencursus (in welk verband hij de
Grensmaas bij Meers had gekozen tot zijn bijzondere
plekje) en vermeldde de namen van Marry Duwel
(IVN Born) van wie hij verschillende excursies had
meegemaakt en van Leo Nellissen (IVN Spau-Beek),
bekend met alle steensoorten die de Maas in allerlei
tijdperken over de hele breedte van Limburg heeft
gedeponeerd.
Stuf maakte voor zijn gehoor inzichtelijk hoe dat is
gegaan zoals het gegaan is en hoe we dat alles nu in
lagen afgezet aantreffen, ook in de Heemtuin en
omgeving.
Het tweede deel van de lezing was gewijd aan wat de
Maas ons tegenwoordig brengt, mede dankzij de
uitvoering van het werk van het Consortium
Grensmaas, en hoe de ontwikkeling van de nieuwe
natuur zich snel voltrekt als eenmaal de
werkzaamheden zijn afgesloten.
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Het verrassendste deel van wat Stuf had te vertellen
waren zijn acties om de plastic en andere kunststof
troep die .de Maas aanvoert niet alleen te
verzamelen, maar ook te sorteren en te
inventariseren. Zo moet hij zak na zak met
verzamelde rotzooi hebben uitgeschud en nagevlooid
om alles netjes geordend in zakjes (al die
wattenstaafjes, alle gelijk van lengte maar
verschillend van kleur!) te krijgen.
De voorzitter sprak in zijn dankwoord zijn
bewondering uit voor de bekommernis van Stuf om
het einde van de productielijn waarvan hij tijdens
zijn dienstverband bij DSM aan het begin had
gestaan.
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Jaaroverzicht 2018
Verslag Werkgroep Heemtuin 2018
Net als voorgaande jaren is het beheer, onderhoud en
de openstelling van de heemtuin ondergebracht in
het logboek en wordt ingevuld door iedere
vrijwilliger die daar verschijnt. Hierdoor heeft men
een goed overzicht van de ontwikkelingen van de
tuin.
Het afgelopen jaar hebben we 1281 bezoekers
mogen ontvangen in de heemtuin, 746 minder dan in
2017. Dat kan zijn door de sluiting van de ijssalon op
de Windraak, minder wandelaars van de NS route of
de warme zomer.
Het totale aantal bestede vrijwilligersuren van de
werkgroep heemtuin bedroeg 2305. Dat zijn er 228
meer dan in 2018. Directe werkuren waren 1997.
Voor het openstellen van de tuin voor het publiek op
de zondagen was een inzet van 158 uren. Indirecte
uren werden besteed aan diverse zaken: het bestellen
van zaden, het vervaardigen van naambordjes en het
bijhouden van wandelroutes waren 150 uur.
De heemtuin was 460 uren open op werkochtenden
(zaterdagen en zondagen) en bij excursies.
We hebben het afgelopen jaar zusterverenigingen
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van Stein en Brunssum kunnen verwelkomen, de
basisschool van Munstergeleen met enkele klassen, 2
scouting groepen, stichting behoud Kollenberg en
een groep oud-advocaten. De Kroetwösj werd net als
voorgaande jaren gemaakt onder leiding van Harrie
Gijsen. Hij had ook een excursie naar de heemtuin.
Door het natte voorjaar hebben de slakken voor veel
problemen gezorgd. Tot 3 keer toe moesten sommige
gewassen worden uitgezaaid ofwel opnieuw worden
geplant. Enkele gewassen werden zelfs voorzien van
een plastiek omhulsel. Toen volgde een ongekende
droogte periode en weer gingen diverse planten
soorten verloren. (ca. 30) Het komende jaar
proberen we deze verloren planten te bemachtigen,
zodat we ons plantenarsenaal, circa 570, kunnen
handhaven.
Om het uitdrogen in de toekomst te voorkomen zijn
we gestart met de aanleg van een waterbuffer. Deze
buffer zal gevoed worden door een aanpassing van
ons heemtuinhuis en vanuit het er achter de tuin
gelegen hellingpad. Misschien hebben we de hulp
nodig van een loonwerker met watervat. Teven
hebben we de vogelwand voorzien van een
watergoot die de kleine vijver of poel kan
bevoorraden.
We hebben op tijd de vijvers opgeschoond, dit ging
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dit jaar gemakkelijker door de lage waterstand. Ze
zijn bijna op pijl gekomen door het natte najaar.
We hebben veel snoeiwerkzaamheden verricht
waardoor de onderbegroeiing meer licht kreeg.
Door een goede bezetting van vrijwilligers kan ik
zeggen dat dit jaar de tuin er goed bij ligt.
Vaste medewerkers onderhielden een eigen stukje in
de tuin.
Angela Hinskens (echtgenote van Maarten) is gestart
met het aanleggen van klappers, voorzien van foto en
tekst van de 25 biotopen.
Wim Boers is een waardige opvolger voor de
boerentuin die in het verleden door Theo Helgers
werd gerund.
Zes keer vond er werkoverleg plaats.
Als dank hebben we op zaterdag 30 juni met de vaste
medewerkers een bezoek gebracht aan de tuinen en
de Abdijsite van Herkenrode. Zondag 30 september
werd het seizoen afgesloten met een gezellige
barbecue middag.
Alle personen die op welke wijze dan ook mee
hebben gewerkt in de heemtuin zeg ik
hartelijk dank.
Hub Mulders, beheerder heemtuin.
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Verslag van de scholenwerkgroep van de Heemtuin
van Munstergeleen
We schrijven alweer 2019.....
Hieronder vertellen we U e.e.a. over het jaar 2018.
5 juli bezocht de Brede school uit Munstergeleen ons
in de Heemtuin.
Groep 7 met 23 kinderen en hun begeleiders deden
mee aan een algemene rondleiding. Toos, Els en Betty
waren met de kinderen over allerlei onderwerpen
bezig en Fred Penners vertelde de kinderen over het
leven van de bijen.
Dat is een dankbaar onderwerp en er valt heel wat over
te vertellen.
10 juli was de scouting uit Treebeek bij ons te gast. 12
kinderen met hun begeleiding werden rondgeleid door
Toos, Els en Hub.
Ze hoeven geen namen te leren, het gaat om de
beleving en het kijken naar....
De kinderen genieten, maar wij ook....er is veel te
zien, soms heel klein....

16 augustus kwam de seniorenvereniging uit Oirsbeek
een wandelclub van 32 personen. Mensen die niet ver
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van Munstergeleen wonen en nog nooit in de
Heemtuin zijn geweest. Ze verbazen zich over hetgeen
ze zien en hun verteld wordt.
Dit zijn de georganiseerde rondleidingen.
Daarnaast werken we als werkgroep mee om te zorgen
dat in de zomer het rooster ingevuld wordt zodat
wandelaars en fietsers kunnen genieten van "onze"
mooie Heemtuin en dat de tuin op de zondagen in de
zomer geopend kan zijn.
Inmiddels zijn we druk doende om een
geneeskrachtige kruidendag te organiseren op zondag
23 juni in de Heemtuin. In het Steenuiltje leest U daar
later meer over.
Met elkaar doen we het werk met plezier en we hopen
elkaar regelmatig te ontmoeten in onze prachtige
Heemtuin!

Namens de scholenwerkgroep, Betty Dijkstra.
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Verslag 2018 Vogelwerkgroep IVN
Munstergeleen

1. Voerplanken.
IVN Munstergeleen beheert een aantal
voederplanken in en rondom de heemtuin. Deze
voerplanken worden van januari tot en met maart en
van oktober tot en met december wekelijks voorzien
van vers voer; een mengsel van strooizaad,
zonnebloempitten en gepelde pinda's.
Daarnaast bevond er zich nog een voerplank in de
nabijheid van het pater Karel complex. Ook deze
voerplank is gedurende de winterperiode wekelijks
van vers voer voorzien. Helaas is (waarschijnlijk)
gedurende de jaarwisseling naar 2019 de voerplank
door onbekenden van zijn paal verwijderd en
meegenomen. In de loop van 2019 zal de
vogelwerkgroep zich beraden over hoe hiermee om
te gaan.
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2. Nestkasten.
De controle van de nestkasten van bosuilen,
steenuilen en torenvalken, die beheerd worden door
IVN Munstergeleen, vindt plaats in het voorjaar.
De bosuilenkast bij Abshoven was dit jaar
onbewoond, mogelijk als gevolg van de sterk
toegenomen activiteit rondom de brasserie. Het
betreft hier een hele oude kast en daarom heeft de
vogelwerkgroep in november een nieuwe kast
opgehangen op een plek die zich op flinke afstand
van de brasserie bevindt.
Het broedsel van de bosuil bij de heemtuin is
wederom verstoord geraakt en de eieren zijn niet
uitgekomen.
De steenuilenkasten zijn allemaal goed
schoongemaakt en, wanneer nodig, vervangen.
In Munstergeleen (bij Fred Penners) is een nieuwe
kast geplaatst.
In 14 steenuilenkasten zijn in totaal 16 jongen
aangetroffen in 7 verschillende kasten.
In 12 torenvalkkasten zijn 35 jongen aangetroffen in
9 verschillende broedsels.
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Nieuwe bosuilenkast bij Abshoven, opgehangen door
Jo Douven, Theo Lemmens en Jo Willems

Jaarvergadering 2018

18

3. Tenslotte.
De vogelwerkgroep van IVN Munstergeleen bestaat
uit een beperkt aantal actieve leden. Dit betekent dat
ook het aantal activiteiten in 2019 geconcentreerd
wordt rond het beheren van de voedertafels en de
inspectie en het onderhoud van de uilen- en
valkenkasten
Namens de vogelwerkgroep,

Stuf Kaasenbrood

De bijenstal in de Heemtuin
De bijenstal in de Heemtuin werd in 2018 bewoond
door drie volken en enige reservevolken. De laatste
kwamen van pas toen door de bestrijding van een
nieuw middel (in geleivorm) tegen de varroamijt vijf
koninginnen overleden. Door samenvoeging konden
de verweesde (koninginloze) volken weer verder
functioneren. De volken in de Heemtuin dienen
overigens – naast in reserve houden van volken zoals
boven beschreven - meer ter demonstratie/educatie
dan ter productie. In het komende seizoen, 2019,
zullen er weer twee of drie volken en enige
reservevolken in de Heemtuin aanwezig zijn. Een
imker moet het vooral hebben van productie d.m.v.
‘hoofddracht’, wat inhoudt dat bijen vliegen op bijv.
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fruitbomen, wilgen, acacia- of lindebomen. De
laatste zijn massaal te vinden in de buurt van het
Agnetenpark Sittard, waar Jo Douven een achttal
volken heeft geplaatst op uitnodiging van de
vrijwilligers aldaar.
Ook paardebloemen leveren hoofddracht (reden
waarom paardebloemen in fruitboomgaarden worden
verwijderd). Wat de bijen in de Heemtuin
verzamelen geldt als ‘zomerhoning’ en het resultaat
is geringer: 15 kg honing per kast (tegenover
tenminste 25 kg bij hoofddracht buiten de
Heemtuin).
De demonstratiekast in het heemtuinhuis is ook in
2018 niet gevuld geweest. Het voornemen is om
deze in 2019 toch weer te laten functioneren.
Overigens was 2018 qua honingopbrengst een
topjaar, een oogst van ongeveer 120% vergeleken
met het gemiddelde.
De verzorging van de bijenvolken in de Heemtuin
vraagt van de imker een tijdsinvestering van ca. 50
uren op jaarbasis.

Het Steenuiltje
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Het seizoensblad verscheen viermaal op tijd. Het
lentenummer telde 16, zomernummer 20, herfst- en
winternummer beide 24 pagina’s. Volgens afspraak
met de drukker is 60 % van de pagina’s in kleur, 40
% in zwart-wit (de kostprijs van zwartwit-pagina’s is
de helft van die van kleurpagina’s, 15,5 cent tegen
31 cent per 4 pp). In de afgelopen jaargang 45 was
er extra aandacht voor het Archeologisch monument
Munstergeleen. Om die extra kosten te bestrijden is
vanuit het budget voor dit monument € 200,bijgedragen. Eenzelfde bijdrage wordt voorzien voor
2019.
Projecten (uitgevoerd i.s.m. werkgroep
Natuurlijk beheer en advies)
1. NLDoet 2018
De afdeling verzorgt jaarlijks werkdagen tijdens
NLdoet in maart. Voor de tweede keer (de vorige
was NLdoet 2016) konden wij beschikken over
asielzoekers van azc Sweikhuizen. De leiding van
het azc werkt enthousiast mee aan de uitvoering van
die dagen (inderdaad wordt op beide dagen gewerkt)
en vangt zeer positieve geluiden op van degenen die
als vrijwilligers hebben gewerkt.
In 2018 werd gewerkt aan het vrij zetten van de
lindebomen aan de Liciniuslaan, werkzaamheden
met een groot zichtbaarheidsresultaat
Jaarvergadering 2018
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Doordat de vrijwilligers niet alleen werken maar ook
onthaald worden op een lunch (mede mogelijk
gemaakt door de gemeente Sittard-Geleen) na afloop
van de werkzaamheden, is er een goed contact tussen
asielzoekers, hun begeleiders van het azc en de
deelnemende IVN-ers. De lichamelijke inspanning,
het menselijk contact, het beleven van de
(Nederlandse) natuur – het zijn allemaal ervaringen
die de NLdoetdagen hoogst waardevol maken.
IVN Munstergeleen geeft op deze manier een
bijzondere invulling aan de NLdoetdagen van het
Oranjefonds.
Op het moment van schrijven zijn de
onderhandelingen gaande met azc Sweikhuizen,
Natuurmonumenten en gemeente over NLdoet2019,
15 en 16 maart. De beoogde werklocatie is het
‘Duuster Steegsken’, verbindingspad tussen Pater
Karelweg (waar het Archeologisch monument zal
komen) en St. Jorisstraat, voerend langs een
monumentale (misschien wel de meest monumentale
van de gemeente) zomereik.
2. Maatschappelijke stage
Jaarlijks begeleidt de afdeling de maatschappelijke
stage van leerlingen Gymnasium 4 van Trevianum
Scholengroep. Voor deze meestal 15-jarigen is het
buitenwerk op vier dagen in de week voor de
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herfstvakantie een belevenis van jewelste. Voor het
eerst van zijn leven loopt men achter een kruiwagen
of zaagt men een dikke boom om. Spieren doen zich
voelen en men wordt bijkans high van de overmaat
aan zuurstof. Allemaal compleet nieuwe ervaringen
waarvan aan de keukentafel en op school verslag
wordt gedaan. Dat verslag leveren de leerlingen ook
voor het seizoensblad Het Steenuiltje, zodat het
lezerspubliek de ervaringen uit de eerste hand kan
vernemen.
De maatschappelijk stagiairs van 2018 hebben het
Glanapad open gelegd, een zeer dringende klus die
het plezier van het wandelende publiek aanzienlijk
verhoogt.
3. Wilgen Eekerweg
Naast de bovengenoemde locaties, Liciniuslaan,
Absbroekbos en Glanapad, krijgt ook de Eekerweg
de laatste jaren de nodige aandacht doordat een
aantal vrijwilligers onder aanvoering van Hub
Mulders de wilgen aldaar knotten. Op maandag 19
februari 2018 werd na de hoogst noodzakelijke
knotbeurt van het jaar tevoren het stamschot
verwijderd. In februari 2019 zullen de alweer
tweejarige wilgentenen worden geoogst (wie dat wil
kan manden komen vlechten, want deze wilgensoort
is daar geschikt voor).
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4. Bosonderhoud o.l.v. CNME
CNME ‘De Rollen’ organiseert verschillende
activiteiten met schooljeugd en nodigt IVN-ers
daarbij uit. Op 20 en 21 februari werd meegewerkt
aan onderhoudswerk in het Absbroekbos waarbij
schoolklassen werden ingezet. Op 14 maart werd
door enkele van onze leden deelgenomen aan het
planten van bomen op een perceel langs de
Euselingseweg.
5. Monumentale bomen in de gemeente
In 2012 organiseerde IVN Munstergeleen een
lintjesregen voor bomen die het predicaat
monumentaal verdienden. Op enkele van die bomen
hangt nog steeds het lintje van destijds. In 2018 heeft
de aandacht voor bomen van de gezamenlijke IVNafdelingen in de gemeente geresulteerd in een
definitief vastgelegde lijst van monumentale bomen
met inbegrip van een heus paspoort voor elke
individuele boom. Samen met onze zusterafdelingen,
IVN Sittard-Geleen en IVN Born/Land van
Swentibold zijn we trots op het behaalde resultaat.
Het lot van een knotes die door grenscorrectie een
tiental jaren geleden tot de gemeente Echt-Susteren
is gaan behoren hebben wij ons aangetrokken en
deze staat weer met dank aan het ambtelijke apparaat
van de gemeente Echt-Susteren, in volle glorie te
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pronken voor de automobilisten die gebruik maken
van de A2.
6. Archeologisch monument Munstergeleen
Dit wordt in het voorjaar van 2019 geplaatst aan de
Glana Nova-wandelroute. De eerste versie van deze
route langs de vernieuwde Geleenbeek dateert van
2016 en is ontwikkeld in het kader van een project
(2014-2016) van Provincie Limburg dat beoogde
nieuwe natuur onder de aandacht van het publiek te
brengen. In datzelfde jaar begon de uitvoering van
highlight 18 van Corio Glana en startte Provincie
Limburg haar project Archeologie in de etalage!
(2016-2019).
IVN Munstergeleen heeft ook op dat project
ingetekend met het plan een archeologisch
monument te plaatsen dat op 11 mei 2019 zal
worden onthuld samen met een drietal vitrines
waarin permanent vondsten uit het Geleenbeekdal bij
Munstergeleen zullen worden tentoongesteld.
Het idee voor dit tweede project in aansluiting op de
verder uitgebreide Glana Nova-wandelroute is
opgekomen tijdens de herfstvergadering van IVNdistrict Limburg in Lunchcafé Jots op 18 november
2017 en is momenteel in uitvoering. Hiermee moge
duidelijk zijn dat het volledige ontwerp van het
monument en toebehoren is uitgewerkt in 2018. Op
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het moment van schrijven wordt de beslissing van de
provincie verwacht op de laatst (nog in 2018)
voorgestelde onderdelen van het plan.
Aan het project wordt meegewerkt door Aarts
Archeologisch Advies - Marion Aarts is tevens
gemeentelijk archeoloog en ingezetene van
Munstergeleen. Zij zal de twee vitrines (Brasserie
Abshoven & winkel Pater Karel) en de etalage (bij
drogisterij Oukouk verzorgen.
De uitbreiding van de Glana Nova-wandelroute
brengt met zich mee dat, mits de onderhandelingen
met Provincie Limburg ten aanzien van de subsidie
gunstig verlopen, er een derde, volledig aangepaste
druk zal verschijnen van het boekje Glana Nova,
drie ommetjes langs de vernieuwde Geleenbeek en
dat de beschrijving op de app izi.travel wordt
aangepast. Naast de app van izi.travel zal ook
gebruik worden gemaakt van de wandelapp van IVN
Nederland, waarbij de afdeling zich in 2018 heeft
aangesloten. Wandelaars die van hun smartphone
gebruik maken hebben dus straks de keuze uit deze
twee apps.
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Activiteiten jaarprogramma 2018
Omschrijving

aantal dlnmrs

Nieuwjaarsborrel za. 6 januari
Winterwandeling 25 februari
(Geleenbeek)
Jaarvergadering + lezing
Stuf Kaasenbrood
Voorjaarswandeling 10 april
Wandeling Heemtuin
Natuurontbijt Born, vertegenwoordiging
Excursie Herkenrode
Kroedwösjwandeling
Donateursdag Bomenstichting –
vertegenwoordiging
Sluiting Heemtuin 30 sept.
(+ barbecue)
Herfstwandeling 21 oktober
Regiowandeling 18 november
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