Jaarvergadering (2019) op 11 februari 2020

Agenda jaarvergadering (2019), di. 11 februari 2020, 19.30, Jeugdhuis,
Geldakkerstraat 2, Munstergeleen.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Opening & welkom
Vaststelling agenda
Notulen vorige vergadering
Jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag, verslag kascontrolecommissie, nieuwe
kascontrolecommissie,
contributie 2021
Afscheid Harrij Gijsen als 2de secretaris van het bestuur
Bestuurssamenstelling
Jubilarissen – Hub Mulders 50 jaar lid van IVN Munstergeleen –
huldiging voorzien voor 2022, als de Heemtuin 50 jaar bestaat
Rondvraag & Sluiting

Na afsluiting van de jaarvergadering zullen de deelnemers aan de
natuurgidsencursus zich voorstellen.
Het programma vervolgt met een tweetal lezingen:
- De egelopvang Stein door Denise Rouschop
- pauze - De olie- en graanmolen Leudal. Door Harold Bouwer & Frits Wehrens

Notulen Jaarvergadering 2018 op di. 5 februari 2019 (ook verschenen in
Het Steenuiltje, lente 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

De voorzitter heet de bezoekers welkom en inventariseert de afmeldingen. De
agenda zal worden afgewerkt als voorgelegd.
2.

Notulen vorige jaarvergadering

Ten aanzien van de notulen van de vorige jaarvergadering merkt de secretaris op
dat er nog geen gevolg is gegeven aan de vraag in de rondvraag van Jo Beckers
t.a.v. het bermbeleid in de gemeente Sittard-Geleen. Die vraag was ingegeven
door een krantenartikel over dit beleid in de gemeente Echt-Susteren. De
secretaris belooft alsnog op de vraag terug te komen.*
 De gemeente heeft IVN Born – LvS & Mgln uitgenodigd om binnenkort
samen over dit onderwerp te overleggen. Op de uitnodiging is gereageerd
via de mail. In het lentenummer van Het Steenuiltje kan het verslag van
dit overleg tegemoet worden gezien.
3 & 4. Terugblik voorzitter op 2018 en jaarverslag 2018
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 bezorgd op 199 adressen (de overige adressen betreffen
relaties zoals zusterverenigingen adverteerders en publieke instellingen).
In vogelvlucht neemt de voorzitter met de aanwezigen het jaarverslag 2018 door
en spreekt hij zijn waardering uit voor de individuele bijdragen van de
respectieve vrijwilligers.
Ook de voor 2019 voorgenomen activiteiten krijgen aandacht, zoals het knotten
van wilgen aan de Eekerweg, de demonstratiebijenkast in het heemtuinhuis 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 inventarisatielijst monumentale bomen
wordt de hoop uitgesproken dat die zal worden uitgebreid naar particuliere
tuinen.
Ook de voorbereiding van de onthulling van het Archeologisch monument
Munstergeleen en het programma daar omheen komt ter sprake.

5.

Financieel jaarverslag

Dit wordt goedgekeurd door Fred Penners, die de kascommissie
vertegenwoordigt. Als nieuwe kascontrolecommissie 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 namens 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.

Jubilarissen

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.
8.

Contributie

Deze blijft gehandhaafd op EUR 12,50
9.

Rondvraag & sluiting

Piet Keulers dankt het bestuur voor al het werk en speciaal voor het 4 x per jaar
uitbrengen van Het Steenuiltje.
Na de sluiting van de vergadering vertelde Fred Penners over het brouwen van
bier.

Jaarverslag IVN Munstergeleen
Donateurs- en ledenbestand
IVN Munstergeleen telt bij de aanvang van 2020 150 donateurs, 37 leden en 24
relaties (de laatsten zijn adverteerders, zusterafdelingen en personen of bedrijven
die diensten bewijzen aan de vereniging).
Het verschil tussen leden en donateurs is in de laatste statuten, gedagtekend 1304-1993, uitdrukkelijk vastgelegd.
In 2014 is dit verschil verduidelijkt door de campagne van IVN Nederland om
de donateurs van de afdelingen te stimuleren IVN-leden te worden. IVN
Munstergeleen heeft aan die campagne meegewerkt en sindsdien zijn we van 15
leden gestegen naar de huidige 37.
Er is dus een gestaag groeiende lijn in het leden- en donateursbestand.
Maar de leden vormen nog steeds slechts 20% van het totale bestand.
IVN Nederland vertegenwoordigt het IVN-belang in de BV Nederland, vormt
een denktank en zet landelijke campagnes op. Daarmee inspireert de landelijke
organisatie de afdelingen, neemt hun werk uit handen en helpt hen hun doelen te
verwezenlijken.
De Limburgse IVN-afdelingen kunnen bovendien rekenen op de medewerking
van IVN district Limburg. In het districtsbestuur zijn de vijf regio’s (wij behoren
met IVN Beekdaelen-Schinnen, Elsloo, Stein, Born – Land van Swentibold en
Spaubeek tot de Westelijke Mijnstreek) vertegenwoordigd. Het districtsbestuur
roept de afdelingen tweemaal per jaar bij elkaar (voorjaars- en
herfstvergadering) en houdt eenmaal per twee jaar een ledendag in de
Stadbroeker Molen.
Het landelijke IVN, IVN Nederland, zal in 2020 het 60-jarig bestaan vieren.

Een nieuwe status van IVN Munstergeleen
Per 1 januari 2020 is onze zusterafdeling IVN Sittard-Geleen opgehouden te
bestaan. Dat feit dwingt onze afdeling op zijn minst na te denken over de
onmiddellijke toekomst, met name over de wijze waarop wij onze doelstellingen
(zoals ook geformuleerd in de statuten) kunnen verwezenlijken binnen een
vergroot werkgebied.
Voor de hand ligt dat wij met IVN Born – Land van Swentibold de krachten
zullen bundelen. Dat heeft al geresulteerd in een gezamenlijk jaarprogramma

2020. Tevens zullen we onze contacten intensiveren met verwante stichtingen en
verenigingen.
Zo zijn er contacten gelegd met de werkgroep ‘Vrienden van de Schwienswei’
(kennismaking daarmee op za. 21 maart) en met het wijkplatform Kollenberg,
Leyenbroek en Park.
Binnen de gemeente Sittard-Geleen is sinds 2017 het vrijwilligerscollectief
Plök! actief. Het collectief bekommert zich om de in de gemeente aanwezige
boomgaarden en streeft ernaar in 2020 een stichting te worden.
Het vergrote werkgebied zal niet meer gedekt worden door de huidige naam van
onze afdeling. Het is evenwel niet de bedoeling die naam op te geven maar te
behouden en eventueel uit te breiden met een beknopte toevoeging. Dat doet ook
recht aan de historie.

Natuurgidsenopleiding
In 2019 werd in onze regio een volgende natuurgidsencursus voorbereid. Deze is
inmiddels gestart op 13 januari 2020. Er nemen 5 IVN-leden van IVN
Munstergeleen deel.
Bestuur
Het bestuur heeft in 2019 viermaal vergaderd, 28 januari, 8 juli, 19 september en
18 oktober.

Contacten / omgevingswet
De afdeling onderhoudt goede contacten met Natuurmonumenten, terrein
beherende organisatie van veel buitengebied en met de gemeente die de bermen
onderhoudt. In overleg met hen worden NLdoetacties en maatschappelijke
stageprojecten opgezet en uitgevoerd.
In het verslagjaar werd het project Corio Glana Highlight 20 (Middenweg –
Agricolastraat, met inbegrip dus van het Stadspark - Zitterd climateproof), met
name betreffende de monumentale bomen in dat traject, kritisch gevolgd.
Op 1 januari 2021 zal de nieuwe omgevingswet in werking treden, een wet die
beoogt het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de
leefomgeving verregaand te vereenvoudigen. Daarnaast is de wet gericht op
versoepeling van de participatie van burgers en belanghebbende gremia als
plaatselijke IVN-afdelingen.

Op gemeentelijk niveau bereidt men zich voor op de invoering van de
omgevingswet. Op de ledendag van IVN district Limburg (25 januari jl. in de
Stadbroeker Molen) liet een van de sprekers een inspirerend licht schijnen op
deze wet.
Het bestuur zal de mogelijkheid onderzoeken een werkgroep te vormen die zich
bezighoudt met deze materie.

Verslag Werkgroep Heemtuin 2019
Door het bijhouden van het logboek dat in het heemtuinhuis aanwezig is en dat
door iedere medewerker wordt ingevuld hebben we een duidelijk beeld van wat
in de Heemtuin zoal plaatst vond.
Het afgelopen jaar hebben we 1590 bezoekers mogen ontvangen, daarvan waren
186 oud-medewerkers. Dat waren 438 minder dan in 2018. Dit kan te maken
hebben met de sluiting van de ijssalon op de Windraak en er waren minder
wandelaars op de NS route (van station Spaubeek naar Sittard).
Het totale aantal vrijwilligersuren van de werkgroep bedroeg 2328 uren,
waarvan 60 indirecte werkuren. Door het openstellen van de tuin voor het
publiek op de zondagen door de gastvrouwen en -heren kwamen er nog eens 162
uren bij. Zo komen we op een totaal aantal uren die we voor de Heemtuin
hebben gemaakt op 2490 uren.
Het afgelopen jaar hebben we diverse groepen mogen verwelkomen in de tuin:
IVN zusterafdelingen Maasduinen, Groningen, Brunssum, Schinnen, Born en
Zuidholland. 3 Scouting groepen, 2 buurtverenigingen, 2 wandel clubs, de
wandelgroep van De Graven (2 keer), de basisschool Munstergeleen (een paar
keer met meerdere klassen), de kruidendag en het maken van de kroetwösj.
Viermaal hadden wij werkoverleg.
We hebben ons plantenarsenaal, circa 570 soorten kunnen handhaven. Enkele
soorten zijn verdwenen maar daarvoor zijn er nieuwe planten in de plaats
gekomen. Alleen door intensieve benadering konden we de bestaande biotopen
handhaven.
Net als vorig jaar hebben we door de droogte in de maanden mei en juni niets
kunnen uitplanten. Dit probleem hebben we voor de komende jaren niet. Door
de aanleg van de waterbuffer 8/10 kub kunnen we de droogteperiodes
overbruggen.

In 2019 zijn we ermee gestart dat enkele personen een eigen plekje hadden om
te onderhouden. Dit is een groot succes. De heemtuin ziet er picobello uit.
De werkplaats is heringericht, waardoor we meer ruimte hebben en
overzichtelijker kunnen werken. Door verbreding van de daken kunnen we
water opvangen voor de buffer.
Het slakkenprobleem wordt hopelijk door de komst van de 3 egeltjes uit de
egelopvang te Stein opgelost.
De wandelroutes rond Munstergeleen werden door de medewerkers van de
heemtuin onderhouden. Regelmatig moesten de touwen bij de trappen worden
vernieuwd.
In de herfst zijn de richtingwijzers ‘Heemtuin’ gedemonteerd ter revisie. Een
daarvan bleek na 40 (?) jaar aan vervanging toe. Piet Huits heeft in deze het
voortouw genomen. Voor de aanvang van het nieuwe openstellingsseizoen (22
maart) zullen ze worden herplaatst.
Ten tijde van het maken van dit verslag kreeg ik verontrustend nieuws. Op het
Steingraafpad ter hoogte van onze heemtuin heeft men chemicaliën in brand
gestoken en dit vuur is overgeslagen naar onze tuun. Over een lengte van 78
meter is naar schatting 100m3 (snoei)hout in vlammen opgegaan. Iedere
ongewenste persoon kan zomaar in de heemtuin komen. Heel erg jammer voor
Ben Bongers; de tuun was zijn trots.
Alles moet hersteld worden, maar op die plek zullen we spijtig genoeg geen tuun
meer plaatsen.
Alle personen die op welke wijze hebben meegewerkt om alles weer op orde te
krijgen: hartelijk dank.

Hub Mulders, beheerder heemtuin.
Januari 2020

Website
Christina Claessen-Wolfs is onze webmaster en houdt de site nauwgezet bij in
overleg met het bestuur. Er lijkt wel behoefte te zijn aan een nieuwsredactie.

Verslag van de schoolgidsen van IVN Munstergeleen over 2019

De schoolgidsen werkgroep regelt de aanvragen van belangstellenden voor een
rondleiding dit wordt verzorgd door Els Rongen.
14 mei ontvingen we s' morgens de basisschool van Munstergeleen.
Groep 4/5 en 5 met 45 leerlingen.
Ze kregen een algemene rondleiding door, Toos, Betty, Uta, Els en Fred.
Het is genieten voor de kinderen maar ook voor de volwassenen.
Van het landelijke IVN ontvingen we zakjes mycelium om oesterzwammen te
kweken.
We hebben ze aan de basisschool Munstergeleen overhandigd en zij zijn er in de
herfst mee aan de slag gegaan. Het resultaat was prachtig.
In het Winter Steenuiltje op pagina 13 staat een verslagje met een foto.
14 mei in de middag kwamen 11 personen van Gilde de Grave.
Hub Mulders heeft hun een rondleiding gegeven.
15 mei kwam IVN afd. Maasdorpen met hun planten groep met 15 personen om
10.00 u. voor een rondleiding. Hub Mulders heeft dit verzorgd.
19 juni kwamen ‘s morgens 10 campinggasten van de Botkoul in Puth met
natuurgids Jan Vonken naar de Heemtuin. Hub Mulders verzorgde de
rondleiding en Betty was ondersteunend aanwezig, Hun werd koffie en thee
aangeboden. De mensen waarderden deze IVN activiteit zeer....
23 juni organiseerde onze werkgroep een geneeskrachtige kruidendag in de
Heemtuin. We brachten gerechten mee waar geneeskrachtige kruiden in
verwerkt waren. Ook de rondleidingen waren daarop gericht. Door de extreme
warmte was de belangstelling niet groot....jammer.
Verder was het een heel geslaagde dag!
8 augustus kwam afd. IVN Born met 23 personen. Hub Mulders heeft hen
rondgeleid.
1 september kwam Scouting Limburg met een groep van 25 begeleiders in
opleiding. Als onderdeel van hun training bij scouting Munstergeleen kregen zij
een rondleiding in de Heemtuin door Uta en Betty. Het doel was onderlinge

contacten te bevorderen en hen het Limburgse landschap te laten ervaren. Beide
doelen zijn gehaald.
13 september kwam de personeelsvereniging van Zuyderland Medich Centrum
Heerlen met 10 personen naar de Heemtuin. Harry Gijsen heeft hen rondgeleid.
Namens de scholenwerkgroep, Betty Dijkstra

De bijen in de Heemtuin
De twee volken lijken de brand van de houtwal op 7 januari jl. goed te hebben
overleefd en lijken ook goed de winter door te komen.
Onze imker, Jo Douven, zal er binnenkort twee volken bij zetten. Bekeken
wordt ook of er een volk beschikbaar is voor de demonstratiekast in het
heemtuinhuis.

Op de zevende dag van het nieuwe jaar 2020

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.
In 2018 is de voerplank in de nabijheid van het pater Carel complex spoorloos
verdwenen. Begin 2019 heeft een onbekende een nieuwe voerplank aangebracht;
daar maken wij nu dankbaar gebruik van voor de wintervoedering.
2. Nestkasten
Door persoonlijke omstandigheden heeft de werkgroep in 2019 niet alle
inspecties van de uilen- en valkenkasten kunnen uitvoeren.
De bosuilenkast bij Abshoven is niet geïnspecteerd, maar iemand die er vaak
komt heeft ons verzekerd dat de kast bewoond is geweest. In de bosuilenkast bij
de heemtuin hebben we 3 grote jongen aangetroffen.
De steenuilenkasten zijn allemaal goed schoongemaakt en, wanneer nodig,
vervangen.
In 11 steenuilenkasten zijn in totaal 17 jongen aangetroffen in 4 verschillende
kasten.
In 11 torenvalkkasten zijn 8 jongen aangetroffen in 2 verschillende broedsels. In
3 kasten werd nog gebroed op in totaal 15 eieren.

Foto hiernaast: IJsgors, Windraak-Puth 2017, Foto Ger de Hoog en
aangeleverd door Frits Beaumont die met zijn werkgroep de gelederen van onze
vogelwerkgroep in 2020 komt versterken.

Jo Douven met een steenuiltje

3. Tenslotte.
Het is vermeldenswaard dat de
vogelwerkgroep in 2019 weer een aantal
kasten geschonken heeft gekregen.
Zeker het vermelden waard is het feit dat
Jo Douven in april een Koninklijke
onderscheiding heeft mogen ontvangen
voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger
op diverse fronten.

Namens de vogelwerkgroep,
Stuf Kaasenbrood

Activiteitenprogramma 2019

aantal dlnrs

Za. 5 januari, nieuwjaarsborrel

23

Vr. & za. 15 & 16 maart, NLdoet met asielzoekers

12 (totaal 6 uur)

Zo. 24 maart, regiowandeling

12

Wo. 10 april, wandeling Abshoven – Biesenhof

12

Ma. 15 april, Vogelwandeling naar De Wissen

8

Za. 11 mei, Natuurontbijt ‘De Meule’

25

Za. 11 mei, Onthulling Arch. Mon. Mgln

85

Zo. 26 mei, Ochtendwandeling Stramproy

3

Zo. 23 juni, Geneeskrachtige kruidendag Heemtuin

102

Ma. 1 juli, Wandeling Stammenderbos

12

Wo. 14 augustus, Kroedwösjwandeling

27

Zo. 6 oktober, vervallen wegens ziekte
Ma. 7 – do. 11 oktober, Maatschappelijke stage
Ma. 14 oktober, Wandeling Terworm

7 (totaal 30 uur)
31

Toelichting bij
- NLdoet:
Een tweedaags project, m.m.v. asielzoekers uit Sweikhuizen. Hun inzet levert de
gemeente gratis uitgevoerd onderhoudswerk op en de gemeente bedankt hen
daarvoor met de bekostiging van een lunch in Brasserie Abshoven.
- maatschappelijke stage
Vier dagen lang verrichten leerlingen van Gymnasium 4 (Trevianum
Scholengroep) onderhoudswerk in het buitengebied. Ook hun inzet wordt door
de gemeente beloond met de bekostiging van een lunch in Brasserie Abshoven.
-

Archeologisch monument Munstergeleen

De onthulling van de Romulus en Remussteen in het Geleenderveld en van drie
vitrines, in Brasserie Abshoven, in de winkel van pater Karel en bij drogisterij
Oukouk, vormde het sluitstuk van de aankleding van de wandelroute Glana
Nova (2014-2019).

Medewerking werd verleend door drie vrijwilligers aan:
Di. 19 februari bosonderhoud schooljeugd o.l.v. CNME/Natuurmonumenten/
gemeente.
Knoteik A2
Door Gerrit Haak en IVN Born – LvS is in 2018/2019 veel aandacht besteed aan
deze 2,5 eeuw oude boom die voorheen in de gemeente Sittard-Geleen stond en
nu door grondruil in de gemeente Echt-Susteren.
De zaak komt nu in een kritieke fase vanwege de verbreding van de A2 die over
twee jaar van start moet gaan. Op 14 januari jl. is de informatieavond van
Rijkswaterstaat geweest en op het moment van schrijven zijn de
onderhandelingen gaande om hem te redden.
Foto: de hierboven bedoelde knoteik in vroeger dagen

Foto: Het ‘broertje’ van de voorgaande knoteik (nu in de gemeente EchtSusteren), aan de Steenakkerweg, Born.

