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HET STEENUILTJE
SEIZOENSBLAD IVN MUNSTERGELEEN

BELEEF DE NATUUR!

Jaarvergadering 2018 op di. 5 februari 2019
Notulanten: Harrij Gijsen, Ben Bongers
Aanwezig: Joost Becker, Harold Bouwer, Jacqueline
Daelmans, Bert Dekker, Maarten Hinskens, Piet Huits
en echtgenote, Stuf Kaasenbrood, Dré Liedekerken,
Piet Keulers, Els Mertens, Millie Mulders, Mientje
Paulissen, Fred Penners, Fons Peterman, Els Rongen,
Truus Rulkens, Toos van der Vring.
Afgemeld: Betty Dijkstra, Mevr. Gijsen Uta Jessen,
Leonne Konings, Marleen Penders, Jan Roberts, Roelie
Wijnen.
1.

Opening, vaststelling agenda

trolecommissie zullen optreden Els Rongen en
Maarten Hinskens.
6

Bestuurssamenstelling

De voorzitter deelt mee dat Serna Widdershoven
heeft haar bestuursfunctie heeft neergelegd
Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor een
bestuursfunctie. De voorzitter, mede sprekend na
mens de secretaris, zegt dat zij beiden nu tien jaar in
functie zijn geweest en dat zij deze functie vooralsnog
in waarnemende zin zullen uitoefenen.
7.

Jubiarissen

De voorzitter heet de bezoekers welkom en inventa
riseert de afmeldingen. De agenda zal worden afge
werkt als voorgelegd.

De heer Ad Janssen en de heer en mevrouw Philips-
Dols zijn 25 jaar donateur. De eerste schenkt de
kosten voor de attentie terug aan de kas, de tweede
zal deze krijgen thuisbezorgd.

2.

8.

Notulen vorige jaarvergadering

Contrbutie

Ten aanzien van de notulen van de vorige jaarverga
dering merkt de secretaris op dat er nog geen gevolg
is gegeven aan de vraag in de rondvraag van Jo Bec
kers t.a.v. het bermbeleid in de gemeente Sittard-Ge
leen. Die vraag was ingegeven door een krantenarti
kel over dit beleid in de gemeente Echt-Susteren. De
secretaris belooft alsnog op de vraag terug te komen.

Deze blijft gehandhaafd op EUR 12,50

3 & 4.
2018

Na de sluiting van de vergadering vertelde fred Pen
ners over het brouwen van bier. U kunt daarvan het
verslag lezen van Theo Lemmens op blz. 7.

Terugblik voorzitter op 2018 en jaarverslag

9.

Rondvraag & sluiting

Piet Keulers dankt het bestuur voor al het werk en
speciaal voor het 4 x per jaar uitbrengen van Het
Steenuiltje.

De voorzitter spreekt een woord ter nagedachtenis
van de op 7 juli 2018 overleden Sjir Florax. Hij wordt
node gemist.
Eind 2018 telt de vereniging 153 donateurs en 29
leden. Het seizoensblad Het Steenuiltje wordt be
zorgd op 199 adressen (de overige adressen betreffen
relaties zoals zusterverenigingen adverteerders en
publieke instellingen).
In vogelvlucht neemt de voorzitter met de aanwezi
gen het jaarverslag 2018 door en spreekt hij zijn
waardering uit voor de individuele bijdragen van de
respectieve vrijwilligers.
Ook de voor2019 voorgenomen activiteiten krijgen
aandacht, zoals het knotten van wilgen aan de Eek
erweg, de demonstratiebijenkast in het heemtuin
huis die zo mogelijk in 2019 weer zal worden gevuld,
NLdoet op 15 en 16 maart 2019 – in dit verband wordt
gemeld dat het Duuster Steegsken liep door wat ooit
het Stampesbroek heette. Ten aanzien van de inven
tarisatielijst monumentale bomen wordt de hoop
uitgesproken dat die zal worden uitgebreid naar
particuliere tuinen.
Ook de voorbereiding van de onthulling van het Ar
cheologisch monument Munstergeleen en het pro
gramma daar omheen komt ter sprake.
5.

Financieel jaarverslag

Dit wordt goedgekeurd door Fred Penners, die de
kascommissie vertegenwoordigt. Als nieuwe kascon
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De voorzitter bedankt de spreker. Andere foto van de jaarvergadering op
achterkant.
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Voorwoord
De sneeuwklokjes hadden hun hoogtepunt nog niet achter
de rug en daar waren de narcissen al. Ook de omslagfoto,
gemaakt op de laatste dag van februari, laat zien dat het
voorjaar staat te dringen.
De foto is tevens misschien wel de laatste van een Geleen
beek in haar gekanaliseerde vorm. Binnenkort gaat hier
highlight 20 van Corio Glana in uitvoering en wordt 'Zitterd
climateproof'', zo staat op het infobord bij de Middenweg
aangekondigd en werd het eerder, 29 november jl., in
zorgboerderij Ophovenerhof, nader toegelicht door de
partners van het project: Provincie Limburg, Waterschap
Limburg, Gemeenten Heerlen, Nuth, Voerendaal, Beek,
Schinnen en Sittard-Geleen, Vereniging Natuurmonumen
ten en VVV Zuid-Limburg.
Wij zijn met iedereen benieuwd hoe het hier straks zal
uitzien en hopen van harte dat ook volgend jaar de fraaie
bloemen van het Grote hoefblad (dochters die hun schoonheid
al laten zien voordat je hun vader gewaar wordt heeft iemand
er in een pëtische bui van gemaakt) hier of langs een van
de nieuwe nmeanders zullen bloeien.
Als straks ook dit gedeelte van de beek, die voor bijna een
derde deel, 12 km lang, door de gemeente Sittard-Geleen
stroomt klaar is, wordt het misschien ook eens tijd iets te
doen aan de naamsverwariing rond de diverse waterlopen
van Sittard - zie hierover het arttikel van Peter Schulpen in
Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold, 2000,
blz. 111-116.
Na de Stenen Sluis splitst de Geleenbeek zich in Keutelbeek
en Molenbeek, althans volgens de volksmond sinds de 16de
eeuw. Maar de Nederlandse overheid en met haar Water
schap Limburg, noemt de 'Molenbeek' sinds de 19de eeuw
'Geleenbeek'. Het wordt nog erger doordat op de site van
Zitterd climateproof de benaming 'Molentak' wordt gebruikt.
En sinds jaar en dag blijkt op de brug Odasingel, die hier de
Keutelbeek kruist, het bordje 'Geleenbeek' te hangen, ter
wijl verderop, op de brug (over wat volgens de overheid dus
'Geleenbeek' zou moeten heten) die Paardestraat en Tud
derenderweg verbindt, geen bordje te bekennen is.
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kwartaalblad van IVN Sittard-Geleen,
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ruimte het toelaat.
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Redactieadres: b.j.j.m.bongers@home.nl
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Activiteitenprogramma Lente 2019 IVN Sittard-Geleen & IVN Munstergeleen

maar vergeten niet het mooie van de omgeving.
Gids is Harrij Gijsen, tel: 0464514594.
Maandag 15 april

Donderdag 21 maart, aansluitend aan de Algemene
Ledenvergadering van IVN Sittard-Geleen
:
Lezing: Symbolen. Begrijpen we ze nog? - door Lex
Vlieks
Wat heeft Pasen met het ei te maken? En Kerstmis
met een sparrenboom? Wat voor rol spelen de blik
sem en de bezem? Heeft Sinterklaas wel echt be
staan? Hoe christelijk zijn Kerst en Pasen? Of vieren
wij nog steeds “heidense” feesten? Hoe oud ze zijn en
hoe ze hun huidige vorm hebben gekregen proberen
we tijdens de lezing duidelijk te maken aan de hand
van allerlei gebruikte symbolen.
Aanvang: 20.00 uur aansluitend aan de ALV.
Plaats: IVN Home; Info: Secretariaat 046-4511554.

Vogelexcursie naar de Wissen (B).
Plaats: Parkeerplaats Kerk Munstergeleen; Tijd:
09.00 uur; Informatie: Stuf Kaasenbrood 046-4375077
en Hub Mulders 06-47010132.
Zaterdag 11 mei

Net als voorgaande jaren hebben de afdelingen van
de Regio Westelijke Mijnstreek een gezamenlijk
thema gekozen voor een serie Regiowandelingen. Dit
jaar gaan de vier wandelingen rond dit thema. Elk
seizoen is er één wandeling, telkens georganiseerd
door een of meerdere afdelingen van de regio. Deze
wandeling gaat door het gebied van de Wanenberg
en komt uit in de Heemtuin van IVN Munstergeleen.
Daar wordt tevens het bezoekersseizoen geopend.
Uw gidsen zijn Lex Vlieks en Harrij Gijsen.
Vertrek: 10.00;
Plaats:
P. Windraak; Info:
046-4511554 en 046-4514594.

Natuurontbijt in de tuin van Jeanette Welters met
aansluitend de onthulling van het Archeologisch
monument Munstergeleen.
N.B.: vooraf aanmelden verplicht!
Plaats: de tuin is gelegen aan de P.C. Houbenstraat,
tegenover het molencomplex.
Tijd: 09.00-10.00 uur.
Programma Archeologisch Monument:
10.00 uur Ontvangst genodigden in de tuin van Pater
Karel.
10.15 onthulling & bezichtiging vitrine Archeologie
in de etalage!
10.25 Drogisterij Oukouk, Houbeneindstraat 15a;
onthulling / bezichtiging vitrine/etalage Archeologie
in de etalage! met plattegrond oude en nieuwe
Geleenbeek
10.40 Langs bergbezinkbassin in aanbouw en via
brug Lintjesweg naar Archeologisch monument.
11.00 Pater Karelweg (tweede brug stroomopwaarts
langs Geleenbeek); onthulling Archeologisch monu
ment Munstergeleen.
11.30 Brasserie Abshoven: onthulling / bezichtiging
vitrine Archeologie in de etalage!
Na de koffie met vlaai gaat ieder zijns weegs. Infor
matie: (T) 06 48229041; (email) b.j.j.m.bongers@home.
nl.

Zondag 7 april

Zondag 19 mei

Wandeling door het Bunderbos.
Plaats: Parkeerplaats Glanerbrook / Moorveld; Tijd:
13.30 uur / 14.00 uur; Informatie: Ria van Mourik
046-4755894; Anita van der Loo 046-4754266.

Regiowandeling 2 rond het thema Klimaat en Duur
zaamheid.
Plaats: Parkeerplaats Glanerbrook / Kasteel en Bota
nische tuin Elsloo; Tijd: 09.30 / 10.00 uur Informatie:
Secretariaat 046-4511554 of IVN Elsloo en IVN Stein.

Zondag 24 maart
Regiowandeling 1 Klimaat en Duurzaamheid en
aansluitend Opening Heemtuin.

Woensdag 10 april
Zondag 26 mei
Middagwandeling van Abshoven naar Biesenhof en
terug.
Vertrek: 14.00 uur vanaf de parkeerplaats van Bras
serie Abshoven.
Abshoven was eeuwenlang in bezit van de Abdij Val
Dieu in de Voerstreek.
Vanaf de Franse revolutie is Abshoven in particuliere
handen gekomen. In 1901 werd het gekocht door de
zusters Dienaressen van het H. Hart.
We wandelen vanhier door het prachtige beekdal
naar Biesenhof, dat bij Sweikhuizen ligt.
Biesenhof is een grote boerderij van de Duitse Orde
geweest.
De Duitse orde was een geestelijke ridderorde onder
toezicht van de paus.
We maken dus een wandeling door de geschiedenis
4
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Ochtendwandeling omgeving Stramproij.
Vertrek om 09.00 uur P-plaats Glanerbrook of om
10.00 kerkplein Stramproij.
Denk aan uw paspoort.
Het ommetje Linjer Brökske is een wandeling van 6,5
km lang.
De route gaat deels over onverharde paden en onge
lijk terrein. We wandelen langs de Tungelroyse beek,
die een paar jaar geleden is gerenoveerd. Hier heeft
men o.a. een Romeinse burcht gevonden. Deze is
hersteld, zodat we er overheen kunnen lopen.
Het ommetje voert onder meer langs de rand van het
Kempen-Broek. Op de grens van Belgisch en Neder
lands Limburg ligt dit grote eigenzinnige landschap,
dat zich niet stoort aan grenzen.
IVN MUNSTERGELEEN

Iedereen is van harte welkom op deze wandeling
Gids is Harrij Gijsen, tel. 0464514594.
Zondag 16 juni
Slootjesdag
De jaarlijks terugkerende Slootjesdag voor de jeugd.
Activiteit voor de jeugd met hun ouders of grootou
ders. Op zoek naar het leven in de sloot. Ook deze
keer kijken naar het kleine leven door de microscoop.
Wij nemen enkele schepnetjes, diverse bakjes en de
nodige loeppotjes mee. Voor alle deelnemende kin
deren is er een verrassing. Denk eraan: We gaan ook
het water in, dus je kunt nat worden. Watersandalen
zijn erg handig.
Doe geen gevaarlijke dingen in het water. Maar heb
vooral veel plezier en vang een paar mooie beestjes
om te bekijken.
Plaats: Parkeerplaats Abshoven; Tijd: 14.00 uur; In
formatie: Secretariaat 046- 4511554
Zondag 23 juni
Kruidendag in de Heemtuin van IVN Munstergeleen.
Plaats: Heemtuin Munstergeleen; Tijd: 11.00 uur;
Informatie: IVN Munstergeleen 046-4522685
Zaterdag 29 juni
Insectenexcursie.
Plaats: Parkeerplaats Windraak; Tijd: 10.00 uur; In
formatie: Lex Vlieks 046-4511554.
Andere afdelingen in de Regio Westelijke Mijnstreek
Nadere informatie vindt U op de internetpagina van
de betreffende afdeling.
IVN Elsloo

Zondag 14 april Opening tuinseizoen met jeugdacti
viteit 13.30
Woensdag 17 april Natuur- & Cultuurwandeling
09.00
Zondag 28 april Bomenwandeling in de 4 seizoenen
10.00
Zaterdag 4 mei Fuchsiavereniging 't Belleke' Stekken
dag 10.00
Zondag 5 mei Meimarkt IVN/Velt/ plantenruil 10.00
Woensdag 15 mei Natuur- & Cultuurwandeling
09.00
Zondag 19 mei Regiowandeling Elsloo-Stein 10.00
Zondag 16 juni Slootjesdag 13.30
Woensdag 19 juni Natuur- & Cultuurwandeling
09.00
IVN Born / Land van Swentibold
Donderdag 4 april 20.00 Lezing: Vroedmeesterpad en
Geelbuikvuurpad
Zondag 7 april 09.15 Excursie: Vroedmeesterpad en
Geelbuikvuurpad
Woensdag 10 april 14.00 Jeugdactiviteit
Zondag 28 april 10:00 Excursie Bomen (inschrijven
noodzakelijk)
Zondag 12 mei 09.30 Voorjaarswandeling
Zondag 26 mei 09.30 Wandeling ‘Langs kruisen en
kapellen’
Zondag 16 juni 13.00 Slootjesdag
IVN Beekdalen- Schinnen
Donderdag 21 maart Lezing "Bijen"
Donderdag 18 april - Natuurwerkdag
Zondag 28 april Wandeling Maastricht 9 km
Donderdag 16 mei Natuurwerkdag
Zondag 26 mei Excursie Eben-Emael "Orchideeën"
Zondag 2 juni - Wandeling Ternaaien 6 km
Donderdag 6 juni Natuurwerkdag

Zondag 31 maart Voorjaarswandeling naar Bunderbos
Vertrek: 10 uur vanaf parking camping Geulle
Zaterdag 6 april 2019 Dagexcursie: Wandeling Mon
ding van de Geulle, met Olaf Op den Kamp.
Vertrek 08.30 uur, Dorine Verschureplein, Elsloo.
Zondag 14 april Wandeling met de Vogelwerkgroep
in het Elsloose deel van het Bunderbos.
Vertrek om 9.00 uur bij de kasteeltoren en de Botani
sche tuin in Elsloo.
Zondag 21 april Bloesemwandeling omgeving Catsop
Vertrek: 14 uur bij parkeerplaats Medammerweide
Zondag 19 mei Regiowandeling i.s.m. IVN Stein,
Thema: Klimaat en duurzaamheid
Vertrek: 10 uur vanaf toren Elsloo
Zondag 23 juni Zomerwandeling in de omgeving van
Valkenburg, de Sjaelsberg
Vertrek: 9.30 uur; carpoolen vanaf Dorine
Verschureplein

IVN Spau-Beek

IVN Stein

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

Woensdag 20 maart Natuur- & Cultuurwandeling
09.00
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Zondag 14 april brengen we een bezoek bij de boer
derij. Dit is een interessante wandeling met IVN
Spau-Beek samen met de Heemkundevereniging
Beek. Vertrek 13.30 uur vanaf Oude Pastorie 25 Beek
Woensdag 17 april Kruidenexcursie 19.00 uur
Moorheide 1 Sweikhuizen
Zondag 26 mei dagwandeling. 09.00 uur Parkeer
plaats Gemeentehuis Beek.
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Geknotte linde en heemtuinhuis. Fraai is ook het verruimde zicht op de daar achter gelegen helling van de Wanenberg.

24 februari 2019, geen houden aan!
De zon straalde, de kinderoptocht trok en in de
Heemtuin bloeiden de sneeuwklokjes tegelijk met de
wilde narcissen en de krokussen. Het was een prach
tig gezicht en 24 bezoekers genoten er met mij van,
een maand voor de eerste openstellingszondag. Ruim
de helft van de bezoekers (uit o.a. Noord-Limburg*,
Zevenaar en Amsterdam) was verrukt van de gele
wilgetenen bij de vijver die zo mooi afstaken tegen
de blauwe (eigenlijk nog winter-) lucht. Wat een geluk
dat we dit seizoen niet hoefden aan te kijken tegen
een saaie kale knot!

Bewondering voor de fraaie kleur van de wilgentenen
Hieronder: niet alleen wij waren bezig met sloopwerk aan de lindeboom

Even leek het erop dat we ook nog een groep van 23
wandelaars konden verwelkomen, maar de leider
was onverbiddelijk: het doel moest en zou op tijd
worden bereikt, het gemopper van enkele dames in
de achterhoede (er moest alleen maar gewandeld
worden) ten spijt.
Op deze pagina een impressie van een prachtige fe
bruarizondag in de Heemtuin.
* De mensen uit Noord-Limburg die de Heemtuin
onverwacht open aantroffen, bleken leden van IVN
Maasduinen. Zij komen in de loop van het voorjaar
nog een keertje terug met een groep.
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Het brouwen van bier
Fred Penners houdt na afloop van de jaarvergadering
een voordracht over bierbrouwen met daarbij de
mogelijkheid om ook bier te proeven.
Er zijn talloze soorten bier, met allerlei smaken en
kleuren. Wat bepaalt nu of je bier lekker vindt?
Bij het bepalen van de smaak spelen een groot aantal
zintuigen een rol. Met je ogen zie de kleur, de helder
heid, de schuimkraag. Allemaal factoren die van in
vloed zijn op de smaakbeleving. In de mond wordt
via de tong de smaak bepaald, maar ook je neus speelt
een belangrijke rol. Bierproeven is dus best gecom
pliceerd, en de smaakwaardering is individueel be
paald. Je kunt het vergelijken met wijnproeven.
Bier kan gemaakt worden van alle mogelijke granen,
maar het meeste bier wordt, zeker hier in West Euro
pa gemaakt met gerst. De brouwgerst wordt in de
mouterij eerst behandeld om de aanwezige zetmeel
te versuikeren. Dit gebeurt bij een hogere tempera
tuur en in een vochtige omgeving.
Afhankelijk van het soort graan krijg je een andere
mout. Ook kan de mout bij hoge temperatuur gebrand
worden, dat is de basis voor donker bier.
In de bierbrouwerij wordt de mout in grote ketels
samen met water en gist gedaan. Nu vindt de vergis
ting plaats, waarbij alcohol ontstaat. Er worden

smaakversterkende producten toegevoegd, zoals hop
en of gagel.
Afhankelijk van de toegepaste temperatuur spreken
van onder- of bovengisting.
Soms maakt men bij het brouwproces gebruik van
natuurlijke gisten.
Bierbrouwen is al bekend vanuit het begin van onze
jaartelling, maar hier in West Europa kennen we
vooral uit de Middel Eeuwen gebieden waar het
bierbrouwen algemeen werd beoefend. Vooral in het
zuiden van Duitsland maar ook in Vlaanderen waren
vele brouwerijen. Veel bierrecepten zijn afkomstig uit
kloosters, die vaak een eigen brouwproces ontwik
keld hadden. Er zijn nu nog kloosters waar je exclu
sieve bieren kunt kopen.
Tegenwoordig is het thuisbrouwen heel hip, en
neemt het aantal brouwerijen weer toe. Iedere tuis
brouwer probeert een eigen recept te ontwikkelen
met een eigen smaak.
We hebben tijdens de lezing van Fred zijn eigen bier
kunnen proeven, en daarnaast een bier waaraan
gagel was toegevoegd als smaakversterker.
Het is geen uitputtend verslag over de lezing, maar
mogelijk wil Fred bepaalde aspecten in een komend
Steenuiltje nader uitleggen.
Theo Lemmens

Wilde gagel (links op de foto) in bloei op 4 mei 2013 op de biotoop waarvoor in het verleden zure grond is aangevoerd
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Themadag Geneeskrachtige kruiden (Toos van
der Vring)
Op zondag 23 juni zal in de heemtuin een themadag
worden georganiseerd.
Geneeskrachtige kruiden dicht bij huis
Of je nu een schaafwond hebt of last van een verve
lende hoest, met een eigen kruidentuin is de oplos
sing nooit ver weg. En talloze natuurlijke geneesmid
delen kun je gemakkelijk zelf maken in de vorm van
thee, soep of zalfjes.

Waar nu de Liciniuslaan is, tierden in de herfst van 2015 de brandnetels
welig

Hierbij al wat voorbeelden die je in het voorjaar ziet
in je tuin of in het veld:
De brandnetel (urtica dioica)
Werkt bloedstelpend,bloedzuiverend, urinedrijvend,
bloedsuikerverlagend.
Netelzuur werkt zenuwversterkend. Het kruid wordt
gebruikt bij aften, bloedarmoede, netelroos, eczeem,
neusbloeding, reuma en jicht, insectenbeten, hooi
korts en astma.
Brandnetelextract werkt tegen roos, vet haar en
haaruitval.
De wortel kan worden gebruikt bij een vergrote
prostaat.
Groot hoefblad (groeit langs de Geleenbeek)
Werkt slijmoplossend, kramp-opheffend, samen
trekkend, wond-helend, zweetdrijvend.
Het is te gebruiken bij chronische longemfyseem,
silicose, hoest, maagkrampen, epilepsie, tegen gal
stenen, het verzachten van gewrichtspijnen en ze
nuwpijnen.
Een thee (uit bladeren en of wortel) kan helpen bij
menstruatieklachten.
Een extract van de plant wordt soms ook gebruikt bij
de behandeling van stotteren.

Groot hoefblad bij de brug Beemdengats (12-08-2015). Even verderop is
de foto genomen (28-02-2019) op de voorkant van dit nummer. De plant
laat de Dochters [verschijnen] vóór de vader = Filiae ante patrem, zoals
de prachtige bloemen in het Latijn worden genoemd.
Dit stuk van de Geleenbeek wordt dit jaar op de schop genomen door Corio
Glana Highlight 20 (Zitterd Climateproof')

Het madeliefje (Bellis perennis - foto hieronder))
Werkt aansterkend, bloedzuiverend, slijmoplossend,
ontstekingsremmend, wond-helend en zweetdrijvend
Fijngestampte bloemen en bladeren stillen de pijn bij
kneuzingen en verstuikingen.
Een afkooksel (thee) is te gebruiken bij huidvlekken,
steenpuisten, bronchitis en geelzucht.
Kauwen op verse blaadjes geneest mondzweertjes.
Veel mensen doen jonge blaadjes aan het einde van
de winter in een voorjaarssalade om het bloed te
zuiveren.

Kervel- en brandnetelsoep maken en proeven 29 juni 2014

Op de kruidendag zult u kunnen proeven en beleven
wat er allemaal mogelijk is met kruiden.
In het zomernummer leest u er meer over.
8
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Bijzondere planten in de heemtuin: stinsenplan- wanneer de beste tijd is om bepaalde soorten te
komen bekijken.
ten ofwel stinzenplanten
Onze heemtuin beschikt over een groot assortiment
Van oorsprong komen stinzenplanten van elders. Ze
zijn vooral door avonturiers en botanisten ontdekt en
geïntroduceerd in West-Europa. Zo hebben de heren
C. Clusius (1526-1609), W. Robinsons (1838-1935) en
gebroeders Cornelis en Marinus van Tubergen (eind
19eeeuw) vele nieuwe soorten en cultivars ontdekt.
Kenmerkend voor stinzenplanten is dat ze vooral op
oude buitenplaatsen voorkomen en daar zijn verwil
derd. De naam stinsen is afgeleid van Friese boeren
erven die “stinse” of “state’’ worden genoemd en die
zowel in Nederland als in Duitsland wordt gebruikt.
De naam ’’stinzenplant’’ duikt voor het eerst op in
historische beschrijvingen uit 1932. Het zijn de eerste
bloeiers die in de natuur voorkomen langs bosranden
en op open plekken in de bebossing. Aangezien ze
vroege bloeiers zijn kunnen ze zich handhaven,
doordat ze voedingstoffen hebben opgeslagen in hun
bollen ofwel in knollen en wortelstronken.
Ook profiteren ze van het zonlicht dat ongehinderd
tot de grond kan doordringen. Als de bladeren aan de
bomen zijn uitgelopen is het gedaan met de bloei van
de stinzenplanten en verzamelen ze alweer krachten
voor een volgend seizoen.
Door de klimaatverandering verschuiven ok de
bloeitijden van de diverse soorten. Daardoor maken
we het nu mee dat de narcissen hun trompetten al
uitsteken terwijl de sneeuwklokjes nog in volle bloei
staan. Het is daarom moeilijk om in te schatten

bol- en knolgewassen die in het voorjaar ¼ van de
tuin bestrijkt. Hier volgt dat assortiment:
Sneeuwklokje B (Galanthus nivalis), Wilde narcis B
( Narcissus pseudonarcissus pseudonarcissus), Wilde
hyacint B (Scilla nutans), Speenkruid K (Ranunculus
ficaris), Winterakoniet K (Eranthis hyemalis ), Vogel
melk B (Ornithogalum pyramidale), Kraailook B (Alli
um vineale), Salomonszegel K (Polygonatum odora
tum), Kranssalomonszegel K (Polygonatum verticil
latum), Bosanemoon K (Anemone nemorosa), Gele
Anemoon. K (Anemone ranunculoides), Holwortel K
(Corydalis cava), Eenbes K (Paris quadrifolia) Kievits
bloem K (Fritillaria melagris), Lelietje van dalen K
(Convalliaria majalis), Dalkruid K (Majanthemum 
bifolium).
Wij nodigen u uit om dit assortiment ter plekke te
komen kijken. Op volgorde van bloeitijd hebben we
de gewassen geplaatst met vermelding of het een bolof knolgewas gaat. Bolgewassen zijn samengesteld
uit schubben, zoals de ui. Een knol bestaat uit een
samengestelde substantie. Gebruikte afkorting ach
ter de naam B=bolgewas, K=knolgewas.Op diezelfde
oppervlakte hebben we najaar bloeiers onderge
bracht wat een verrijking is voor onze heemtuin.Met
zo een uitgesproken assortiment van voorjaarsbloei
ers nodigen wij u uit om deze ter plekke te komen
bezichtigen.
Hub Mulders.

Op de zonovergoten zondag 24 februari waren de sneeuwklokjes no op hun hoogtepunt en bloeiden tegelijkertijd al de narcissen.
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Keerzijde en beeldenaar van een bronzen Romeinse munt uitgegeven door keizer Constantijn

Twee muntmedaillons
Wat doe je als keizer van Rome als je je beter op je
gemak voelt in het oosten en daar helemaal opnieuw
wilt beginnen? Je kunt niet zomaar al je schepen
achter je verbranden, want het oude Rome met zijn
lange verleden, zichtbaar in de monumenten die door
opeenvolgende machthebbers zijn gebouwd, legiti
meert je macht. Zonder Rome zou je niet eens keizer
zijn.
Ruim 330 jaren zijn verlopen sinds de geboorte van
Christus en Constantijn heeft in 312 zijn rivaal
Maxentius overwonnen bij de Pons Milvius, een van
de bruggen over de Tiber ten noorden van Rome.
Spoedig daarna is Constantijn uit Rome vertrokken
en elf jaar lang weggebleven op een kort bezoek in
315 na.
Als hij in 326 eindelijk de Stad met een officieel bezoek
vereert, is de ontvangst minder hartelijk dan ver
wacht. Dat moet te maken hebben gehad met zijn
langdurige afwezigheid en met het heersende idee
dat de keizer zich meer gelegen liet liggen aan de stad
die hij in het oosten heeft gebouwd en naar zichzelf
heeft vernoemd.

Omgekeerd maakte Constantijn, zoals de meeste van
zijn voorgangers, zich wel degelijk druk om zijn
imago bij de mensen, ook en met name bij de Romei
nen.
Deze wens om de Romeinen te vriend te houden en
tevens de wens om legitimiteit aan de nieuwe
hoofdstad Constantinopel te verlenen zal bepalend
zijn geweest voor de uitgifte van een bronzen
munt, follis geheten, die op vele plaatsen verspreid
over het Romeinse Rijk is teruggevonden.
Maar wie zou gedacht hebben dat ze helemaal tot in
het Geleenbeekdal zou komen en daar gevonden zou
worden op 18 juli 2016?
De beeldenaar met de godin Roma en de keerzijde
met Romulus en Remus zijn hierboven als muntme
daillons, uitgevoerd in hardsteen, naast elkaar
weergegeven. In februari 2019 zijn de hardstenen 
schijven 'ingelaten' op een maaskei, gewicht bijna
drie ton, geleverd door Consortium Grensmaas.
Veel wandelaars en fietsers zullen langs het 'Arche
ologisch monument Munstergeleen' komen en ken
nis nemen van een van de mooiste verhalen uit de
Romeinse sagenwereld en de bedoeling die keizer
Constantijn ermee had.

Locatie van het monument: rechts de Pater Karelweg, naar links het nieuwe pad over de nieuwe brug.
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Burgemeester A. Wagemans plant de linde 17 mei 1975.

Voorzitter G. Kleinen en burgemeester A. Wagemans.

Het publiek bij de opening van de Heemtuin

Koffietafel in de schapenweide 17 mei 1975

Het oorspronkelijke heemtuinhuis.

De oorspronkelijke schaapskooi van Frits Voorter.
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De lindeboom voor het heemtuinhuis (Hub
Mulders)
Bij de aanleg van de Heemtuin in 1972 waren de fi
nanciële middelen niet aanwezig. We waren afhan
kelijk met datgene wat de medewerkers van het
eerste uur bij elkaar konden brengen. Dat gebeurde
ook met de lindeboom voor het heemtuinhuis. Op de
sintelbaan van het Burgemeester Damenpark te Ge
leen stonden zaailingen van lindebomen en andere
soorten bomen die verwijderd moesten worden. Dat
kwam ons goed uit. Er werden bosjes bij elkaar ge
bonden die weldra in een weiland in de Hondskerk
belandden: de toekomstige Heemtuin. Een van de
zaailingen viel meteen op, het was een mooi ontwik
kelde Hollandse linde. Deze werd apart gehouden
voorzien van beukenbladgrond (dat was ruimschoots
aanwezig onder de grote beuk voor de ingang) en
opgezakt omdat we niet wisten wanneer we hem
konden gebruiken voor de opening van de heemtuin.
Op 17 mei 1975 is het dan zover. De heemtuin werd
officieel geopend door burgemeester A. Wagemans.
Hij plantte, geassisteerd door ondergetekende, de
linde voor het gebouwtje in het bijzijn van de voor
zitter, secretaris, natuurwachtleiders de heren Kos
ter, Tasman en de heer Van Ackooy van IVN-district
Limburg. De middag werd afgesloten met een gezel
lige koffietafel in de schapenweide waar Frits Voorter
zijn schapen liet grazen - bij de eerste opzet van de
tuin was de ruimte te groot om alles te kunnen on
derhouden. Verder waren aanwezig: de werkers van
het eerste uur met hun partners en kinderen, Gerar
d Kleinen, Jo Beckers, Theo Henderix, Louis Gijsen,
Martin de Bruyni, Theo Wouters, Harrie Diederen,
Hub Caris, Frits Voorter en Mia Neis. Na de opening
van de tuin konden we vele nieuwe leden verwelko
men, zodat de tuin verder kon worden uitgebouwd,
bijna zoals hij er nu bij ligt.

In de Heemtuin eten we vaak vlaai van Bie Christel

ons op attendeerde dat er wel wat veel spechtgaten
bij gekomen waren, zelfs in het hogere, gezond lij
kende deel van de stam. Na grondige inspectie bleek
dat de boom zeer gevaarlijk was, niet alleen vanwege
die gaten maar ook nog doordat de stam zich onge
veer in het midden splitste en de twee delen daar
vaneen zouden kunnen scheuren met alle gevolgen
van dien voor het heemtuinhuis.
We hebben de gemeente, eigenaar van het gebouw,
erbij gehaald en die heeft onmiddellijk ingegrepen:
op woensdag 20 februari hebben twee medewerkers,
onder wie Hans Waelpoel, geen onbekende voor on
dergetekende, de boom op zeer deskundige wijze tot
ca. 3 meter ingekort.
De boom kan zich met zijn gezonde onderstam nu
ontwikkelen tot een knotlinde en we zijn natuurlijk
benieuwd hoe dat eraan toe zal gaan. We blijven hem
met onze zorg omringen en zullen hem voorzien van
een loden hoedje om verwering te voorkomen.
Misschien zal hij na verloop van jaren een mooiere
vorm hebben dan hij tot voor kort had.
Een foto van de nieuwe situatie ziet u op blz 6.

De lindeboom voor de natuurwachtershut (zoals het
gebouw voorheen heette) ontwikkelde zich voorspoe
dig tot een hoogte van + 9 meter. Tot op donderdag 5
februari 2009 onze expositie- en werkruimte afbrand
de. Daarvoor was ook al de bijenhal verloren gegaan.
Waarschijnlijk zijn beide branden aangestoken. De
lindeboom stond er nog, maar de stam was voor 1/3
deel verbrand.
Na de brand was het onduidelijk of de boom zou
overleven. Bovendien vroegen we ons toen al af hoe
het gesteld zou zijn met de stabiliteit van de kroon.
De mogelijkheid van knotten is destijds aan de orde
geweest. Maar vitaal als lindebomen zijn liep hij in
het voorjaar van 2009 uit alsof er niets aan de hand
was. En dat herhaalde zich elk volgend voorjaar.
In 2015 hebben we de hele wond die zich aan de
achterkant bevond (over een lengte van 4 tot 9 meter
hoogte) voor het eerst behandeld met boombalsem
en een middel om de spechten te weren. Dat laatste
heeft niet mogen baten.
Het was Ivo Dols, onze jongste medewerker, die er
12
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Dierenshop, Voorstad 5, 6131 CP Sittard
De winkel waar u alles kunt vinden voor uw huisdier.(hond, kat, vogel,
knaagdier, vis en reptiel).
Ook voor vers vlees-voeding kunt u bij ons terecht: carnibest, naturis,
farmfood, smuldier en energique.
Levering gratis aan huis in straal van 20 km.
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Aangenaam verrast.
Afgelopen zomer bij een dag met hoge temperatuur
begin augustus stonden er in onze tuin 3 schalen met
water. Zowel de kleine zangertjes alsook de Turkse
tortels en een koppel houtduiven badderen dan dat
het een lieve lust is om te zien. Kraaiachtigen waar
onder de Roek laten zich in onze tuin helaas amper
zien. Op 3 augustus was het weer eens bloedheet en
heb ik voor mijn kraaiachtige vrienden aan de voor
kant van ons huis een teiltje in het gras gezet. Dan
zie je de voorzichtigheid waarmee Roeken zo’n teiltje
benaderen en inspecteren. Eerst heel voorzichtig
eens op de rand gaan staan en dan met een poot
voelen hoe de temperatuur van het water is om
vervolgens bij toerbeurt uitgebreid een bad te nemen,
kostelijk om te zien.
Voor de kraaiachtigen die in ons land voorkomen heb
ik een zwak vanwege hun intelligentie. Corvus
frugilegus = vruchten verzamelende kraai is de we
tenschappelijke naam van de Roek zoals die in 1758
werd gepubliceerd door Carl Linnaeus. De roek is een
zangvogel uit de familie van de kraaien. Roeken
lijken heel erg op zwarte kraai en raaf, maar zijn aan
een aantal dingen relatief eenvoudig te herkennen.
Allereerst heeft de roek een lichtgrijze snavelbasis.
Die snavel is vaak veel puntiger dan die van de
zwarte kraai, en hij heeft een behoorlijk steil voor
hoofd en een verhoudingsgewijs kleine kop. In vlucht
is de waaiervormige staart (let op verschil met raaf!)
een goed kenmerk, maar het gedrag - in kolonievorm
en in grote groepen foeragerend op grasland - is vaak
ook handig om te controleren of het roeken zijn.
Geluid dat ze maken lijkt op zwarte kraai, maar
lichter, minder zware rollende klanken en nasaler.
Roeken zijn echte koloniebroeders . De slordige
nesten worden in de toppen van hoge bomen ge
bouwd. Een roekenkolonie kan soms wel uit 1000
nesten bestaan, hoewel de meeste kolonies toch be
duidend kleiner zijn. Nest van vaak 4 eieren, soms
2-7, die 16-18 dagen bebroed worden. De jongen zitten
30-36 dagen op het nest en kunnen goed vliegen na
42-45 dagen. Door vervolging en onopzettelijke ver
giftiging (landbouwbestrijdingsmiddelen) was de
Nederlandse stand rond 1970 op een dieptepunt,
maar herstelde zich in de periode daarna. Vanaf
ongeveer 2000 nemen de aantallen licht af, deels als
gevolg van verstoring in verband met overlast en
vermeende schade. Door verstoring neigen voorheen
grote kolonies ertoe zich over meerdere locaties te
verspreiden. De instroom van Noord- en Oost-Euro
pese overwinteraars is vanaf ongeveer 1995 aan het
droogvallen. Aantal broedparen in Nederland was in
2016 ca 47.500-53.300. Waarschijnlijk overwinteren
zulke vogels in toenemende mate in of dichter bij het
eigen broedgebied. Het menu is bijzonder uitgebreid.
Zo eten roeken vooral ongewervelde bodemdieren
(emelten!), maar ook aas, zaaigoed en eetbaar men
selijk afval. Roeken kennen een opmerkelijk foera
geergedrag, door vaak met een groot deel van de
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kolonie op bepaalde weilanden of akkers te foerage
ren. Het zijn slimme vogels, die al snel weten waar
veel en voedzaam eten te vinden is. Foerageert met
een aparte, stijve loop, daarbij af en toe zijn snavel in
de grond stekend. De vogels worden actief vanaf
ongeveer een uur voor zonsopgang, en blijven tot zeer
laat actief, zodat zelfs in de winter wel 8 uur beschik
baar is voor het zoeken van voedsel. Daarbij spitten
ze gemakkelijk een heel grasveld om. Roeken leven
het gehele jaar in groepen, broeden in soms zeer grote
kolonies en slapen samen in slaapbomen. Er is een
scala van groepsgedragingen. Op de bodem ver
plaatst de roek zich met plechtige passen of met
sprongetjes, in de lucht met een krachtige vleugelslag
met vrij lange glijmomenten. In het voorjaar ziet men
vaak spelvluchten en luchtacrobatiek. Spelletjes met
groepsgenoten worden geregeld gezien, zoals dingen
laten vallen en opvangen of samen op een tak zitten
te schommelen. Partners begroeten elkaar met een
soort paradepas, waarbij de vleugels licht worden
opgetild. Tijdens de balts vindt er wederzijdse veren
kleedverzorging plaats, voedsel bedelen, en lange
baltsroepduetten waarbij de partners wat apart van
de anderen met breed gespreide staart naast elkaar
zitten. Het komt vaak voor dat kauwen zich bij de
kolonies en overwinteringszwermen van roeken
aansluiten; ook kraaien doen dit weleens. Roeken zijn
net als andere kraaiachtigen uitgesproken nieuws
gierig en kunnen in volières makkelijk kunstjes leren.
Wederom aangenaam verrast. Pie Cilissen

Kraaiachtigen als 'vaste' balkongasten
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Pierre Wijnen en Ben Bongers zijn waarnemend voorzitter resp. secretaris.

Natuurgidsenopleiding 2020-2021 Westelijke Mijnstreek
Iets voor jou? Geef je op voor de info-avond!
De zeven IVN-afdelingen in de Westelijke Mijnstreek starten op 13 Januari 2020 met een opleiding voor IVN-Natuurgids. De 1,5 jaar durende IVN-Natuurgidsenopleiding (NGO) is er voor de natuurliefhebber die serieus aan de slag wil met kennisoverdracht en natuurbeleving.
De opleiding is bedoeld voor mensen die zich actief willen inzetten als IVN-Natuurgids of als IVN-Vrijwilliger en zo anderen willen inspireren op het gebied van natuurbeleving in de breedste zin
van het woord.
Verdere informatie:
- Leon Heemels, 0622699460, leon.heemels gmail.com
- Jean Engels, 0631697226, jeanenels.je gmail.com

De scharrelslagerij van Munstergeleen, Houbeneindstraat 1
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Elly Hermans groente bij het Kritraedthuis op de donderdagmarkt, Sittard
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De wereld
aan jouw
voeten

Laat u inspireren door onze ruime collectie met meer dan 200 modellen
wandel- en bergschoenen, vrijetijdsschoenen en sandalen. Natuurlijk
ook hoogwaardige functionele outdoorkleding en comfortabele en
modieuze vrijetijdskleding. Alles voor de backpacker en kampeerder!
Verder vindt u bij ons heel veel gadgets en onmisbare reisaccessoires
voor de moderne reiziger. Met onze jarenlange kennis en buitenervaring
kunnen wij u helpen de beste keuze te maken.
Kom het beleven bĳ Mulders dé buitenspecialist.

Molenstraat 10
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6141 BH
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www.buitenspecialist.com
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Jaar vergadering op 5 februari jl.

Werk in uitvoering

Bosonderhoud BS Munstergeleen in het Anbsbroekbos

19 februare 2019

Abshoven, Engelse tuin We gaan op woensdag 27 maart en zaterdag 30 maart onderhoud doen in de Engelse tuin. Iedereen die interesse heeft om
mee te doen is welkom tussen 09.00 en 13.00 uur.De bedoeling is dat je zelf materiaal meebrengt, zoals bijv. snoeischaar, snoeizaag, hark, steek
schop, platte schop. Bel voor informatie Harrij Gijsen, 046 4514594.

