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IVN Meerssen 
Vereniging voor natuur- en milieueducatie 
Secretariaat:  Korte Raarberg 35 
  6231 KP Meerssen 
  Tel: 043-3644111 
  Email: ivnmeerssen@kpnmail.nl 
  Web-site:  www.meerssen.ivn-limburg.nl 
 
RABO-bankrek: 13.26.84.055  
t.n.v. IVN Meerssen, Veeweg 20, 6231 RW Meerssen   
 
Het Bestuur: 
Voorzitter: Gerard Willems will3672@planet.nl 
Secretaris: Jeanny Bronckers ivnmeerssen@kpnmail.nl  
Penningmeester: Jack Savelberg j.savelberg@home.nl 
Ledenadministratie: Fiel V.d.Bergh FielVandenBergh@hetnet.nl 
Bestuursleden: Willy Brassé, Jo Heijnens, Paul Abels,  
                                Riet Hautvast en Yvonne Brounts  
  
 
Coördinatoren van de Werkgroepen: 
Jeanne Lam  tel: 043-3649012 Jeugdgroep  
Willy Savelberg  tel: 043-3644955 Landschapsonderhoud 
Jo Heijnens  tel: 043-3645263 Wandelingen/ Excursies  
Yvonne Brounts  tel: 043-3642798 Plantenwerkgroep 
Paul Abels  tel: 043-3650610 Paddenwerkgroep en Publiciteit 
Willy Brassé  tel: 043-3642471 Hutbeheer  
Gerard Willems  tel: 043-3649629 Contactpersoon voor gemeente 
Fiel V.d. Bergh    tel: 043-3644271   Ledenadministratie 
  
Soorten lidmaatschap in 2011: 
Jeugdlid  5,-- 
A-lid = lid van afd. Meerssen  14,-- 
B-lid = A plus De Natuurgids  28,50 
C-lid = B plus Landelijk lid  32,50 
D-lid = A plus Landelijk lid  18,-- 
Huisgenootlid -- 
 
De Nieuwsbrief: 
Verschijnt 4 x per jaar, in het begin van de maanden: maart, juni, 
september en december. Kopij voor de volgende nieuwsbrief dient 
uiterlijk 6 februari 2012 te zijn ingeleverd bij:  
Redactie: Jeanny Bronckers ivnmeerssen@kpnmail.nl  
Lay-out: Paul Abels  p.abels@home.nl  

 

http://www.meerssen.ivn-limburg.nl/
mailto:will3672@planet.nl
mailto:ivnmeerssen@kpnmail.nl
mailto:j.savelberg@home.nl
mailto:FielVandenBergh@hetnet.nl
mailto:ivnmeerssen@kpnmail.nl
mailto:p.abels@home.nl


3 

 Inhoud 
 
 3   Hulp Kerstviering            Willy Savelberg 
 4   Contributiebetaling / internetbankieren               Het bestuur 
 4  Tentoonstelling Groei en Bloei                     Ton Bos 
 5   Programma Kerstviering           Willy Savelberg   
 6   Verslag Meerdaagse van Monschau             Leon en Bernadette Willems 
12  Gedicht Meerdaagse van Monschau                        EFTE 
14  Meerdaagse 2012 naar het Sauerland         Gerard Willems 
15  Vruchtbaar jaar 2011                  Paul Abels 
16  Oude waterput gerenoveerd                            Paul Notten 
19  Kraanvogels                                                    Paul Notten 
22  Activiteitenprogramma                                         Jeanny Bronckers 
24  Basiscursus Natuur                                                        Yvonne  Brounts 
27  Herplant IVN-boom                                                          Gerard Willems 
28  Bezoek aan de Floriade                                         Jeanny Bronckers 
29  Duurzaamheid                              Wim Derks 
31  Het klimaatprobleem                                                     Jef Rutten 
32  Groenonderhoud landgoed Vliek                            Wim Derks 
33  Medicijnen en drinkwater                         RIVM   
35  Nacht van de Nacht          Els Derks-van der Wiel 
36  Een reis naar Canada           Riekie en Paul Notten 
4  Sponsoren Nieuwsbrief 
 
 

Hulp voorbereiding Kerstviering 2011 
 
Op vrijdag 16 december 2011 wordt de IVN-Kerstavond georganiseerd in 
het Gemeenschapshuis De Stip. Zie programma op pag: 3. Om een en ander 
in gereedheid te brengen, maar vooral voor het maken van groenversiering 
en kerststukjes hebben we hulp van leden nodig. Wie handig is en creatief 
met groen, is van harte welkom. Heeft u een paar uurtjes de tijd, kom ons dan 
helpen op vrijdag 16 december a.s. vanaf 10.00 uur in het gemeen-
schapshuis De Stip in Meerssen.  Alvast bedankt voor de hulp. 

 
Willy Savelberg    
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Contributiebetaling en Internetbankieren 
 
Voor de betaling van de contributie 2012 ontvangt u begin januari 2012 het  
acceptgiro-formulier. De contributie is voor alle lidmaatschapsoorten gelijk 

-- voor een huisgenootlidmaatschap zijn 
e persoon.  

Wij verzoeken u de contributie zo snel mogelijk na 1 januari te betalen. 
Daarvoor kunt u gebruik maken van de acceptgiro.  
Echter steeds meer IVN-leden betalen contributies en 
andere financiële zaken via internetbankieren. Ook voor 
onze vereniging is dit een prettige en goedkope manier 
van financieel zaken afhandelen en registreren.  
Zoals we al eerder hebben gemeld gaat IVN Meerssen  
in de toekomst alleen nog gebruik maken van onze 
rekening bij  de Rabo-bank. De ING rekening wordt met 
ingang van 1 januari 2012 opgeheven en kan dus niet 
meer worden gebruikt. Een speciaal verzoek aan leden 
die internetbankieren om onze ING-rekening, uit het 
adressenbestand van uw financiële administratie te 
verwijderen. 
Betalingen van en aan IVN Meerssen worden uitsluitend nog gedaan via de  
 

RABO-bank rekeningnummer: 
13.26.84.055 

t.n.v. IVN Meerssen, Veeweg 20 
6231 RW Meerssen 

Het bestuur 
 

Expositie Groei en Bloei 
 
Op 3 en 4 december 2011  wordt door Groei & Bloei afdeling Maastricht en 
Mergelland een Expositie met als motto:    
                                 loem - Tuin - Kunst  
gehouden  in gemeenschapshuis de Stip te Meerssen. Het belooft een inte-
ressant evenement te worden. Meer informatie kunt u 
vinden op de website www.maastricht,groei.nl/diversen  
De openingstijden van  deze tentoonstelling zijn:  
zaterdag 3 december van 14.00 uur tot 17.00 uur en   
zondag 4 december van 11.00 uur tot 16.00 uur.  
 
De tentoonstelling maakt deel uit van de viering van het  50  
jarig jubileum van Groei & Bloei Maastricht en Mergelland. 
     

http://www.maastricht,groei.nl/diversen
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Programma IVN Kerstviering 2011 
 
 

De inloop voor de kerstavond  is vanaf 19.00 uur.  
 

  De avond wordt om 19.30 uur 
geopend  door de voorzitter, Gerard 
Willems.  
 

  Met gepaste muziek en 
voordracht wordt op een unieke en 
ludieke manier kerstsfeer gebracht.   
 

 Er is  en 
daarna tijd om van de eerste indrukken te bekomen 
tijdens een pauze met  
koffie en een versnapering. 
                        

 Na de pauze starten we met de trekking van de 
Kersttombola en maken we ons gereed voor het optreden  
 

 van de Meerssense Cabaretgroep De Laatbleujers. 
Deze groep trakteert ons op een geheel nieuw programma 
met zang en cabaret. 
 

 Na het afsluiten van de avond door de voorzitter om 
ongeveer 10.30 -11.00 uur  is er zeker genoeg stof tot 
napraten tijdens een gezellig samenzijn.  
 

-- p.p. inclusief 1 consumptie.  
De koffie/thee met wat lekkers in de pauze is gratis. 

-- per stuk. Door 
schenking van cadeaus door leden kan een prachtige prijzentafel worden 
gerealiseerd.  
Mis het niet en meldt u aan voor deze bijzondere IVN-Kerstviering 2011. 
 
Telefonisch bij Willy Savelberg of het secretariaat of via email: 
 ivnmeerssen@kpnmail.nl, vóór 12 december 2011.   
 

Willy Savelberg en Jeanny Bronckers 

mailto:ivnmeerssen@kpnmail.nl
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Verslag Meerdaagse Busreis 2011 Monschau 
 

opstaan. We hebben een reis gepland met IVN Meerssen en willen de bus 
niet missen. Bij De Stip aangekomen blijkt nog niemand aanwezig. We 
hebben toch wel goed gekeken naar de vertrektijden in het uitgebreide 
programmaboekje? Gelukkig blijkt het juist en al snel verschijnen vertrouwde 
gezichten. Een jaar vliegt voorbij en je hebt heel wat uit te wisselen.  
Dan verschijnt de bus van Rosta Tours ten tonele met de ons bekende 
chauffeur Roel en nadat alle reizigers zijn opgehaald wordt de reis aanvaard 
richting Eupen. 
Omdat we goed op schema liggen, wordt er eerst een tussenstop gemaakt bij 
de stuwdam van Eupen, de Wesertalsperre. Het stuwmeer wordt voorzien 
van water door de Vesdre of Weser en de Getzbach. Met de bouw is al in 
1936 begonnen, maar vanwege de oorlogsperikelen wordt het stuwmeer pas 
in 1950 in gebruik genomen. Het verzorgt de drinkwatervoorziening in de 
regio, maar reguleert daarnaast de Vesdre en zorgt voor watertoevoer voor 
de industrie. Het stuwmeer heeft een inhoud van ongeveer 25.000.000 m3. 
Na een wafel en kopje koffie of thee wordt een bezoek gebracht aan de 
chocoladefabriek van Jacques. Allereerst wordt de winkel bezocht en de 
nodige chocolade ingekocht. Want van chocolade wordt je immers gelukkig. 
Chocolade bevat van nature de stof fenylethylamine. Mensen die verliefd zijn, 
maken de stof in hun lichaam aan. Het heeft dus een positieve werking op de 
hersenen. De rondleiders in de chocoladefabriek maken ons voorts attent op 
allerlei andere positieve effecten. In pure chocolade zit ook al weer een 
gunstige stof (flavonoïde), die aders wijder maakt en daarmee een gunstig 
effect heeft op de preventie van hart-en bloedvaten. Zou het vanwege al deze 
positieve eigenschappen van chocolade zijn dat er verdacht veel ingeslagen 
wordt door onze 
groep?  
Enfin, de Eupense cho-
coladefabriek dankt 
haar merknaam aan de 
stichter Antoine 
Jacques, die in 1896 
een fabriek opent in de 
buurt van Verviers. In 
1922 verhuist hij naar 
Eupen. In 1936 krijgt 
de firma octrooi op de 
chocoladerepen. We 
zien in de fabriek hoe 
de repen worden 
ingepakt en verzendklaar gemaakt, het eigenlijke procedé (de vervaardiging 
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van de chocolade) krijgen we echter niet te zien. 
Jaarlijks produceert Jacques 25000 ton 
chocolade, waarvan 60% voor de export 
bestemd is.  
Na de rondleiding vertrekt de bus naar 
Monschau, waar ons een lunch wacht in ons hotel Carat. Daarna worden we 
door Monschau rondgeleid door Frans-Peter Müsch. Deze leraar aan een 
katholieke meisjesschool blijkt een rasverteller, die van het rondleiden van 
toeristen zijn tweede beroep heeft gemaakt. Mocht je meer willen weten, 
Frans-Peter heeft een eigen website: http://www.muesch-monschau.de/.  
In ieder geval krijgen we tijdens deze rondleiding al een goede indruk van 
Monschau, De naam dankt het stadje aan de tijd dat het nog deel uitmaakte 
van het (overwegend Franstalige) hertogdom Limburg. Toen heette het nog 
Mont Joie, berg der vreugde. Dit is in later eeuwen verbasterd tot Monschau.  
Protestanten zochten er een toevlucht in de zestiende eeuw en begonnen er 
een al gauw bloeiende textielindustrie. De achttiende eeuw kan geroemd 
worden als de gouden eeuw van Monschau. Dan verrijzen er vele statige 
bouwwerken van de lakenhandelaren. De industrialisatie in de negentiende 
betekende de neergang: Monschau lag afgezonderd, verstoken van een 
spoorwegnetwerk en de lakenindustrie zocht haar toevlucht elders.  
Tijdens de rondleiding laat Müsch ook enkele typische Monschauer 
producten proeven, zoals een soort printen en een koffieboon omgeven door 
witte chocolade (weisse Elphanten geheten). Ook mag men een slokje Leffe 
tot zich nemen, want dit bier wordt ondanks de Belgische herkomst veel 
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gedronken in Monschau.  
Na afloop van de rondleiding is er nog even tijd om het stadje te verkennen 
en daarna terug naar het hotel waar genoten kan worden van een uitgebreid 
buffet. 
Na heerlijk te hebben geslapen mogen we aantreden bij het ontbijtbuffet. 
Daarna brengen we een bezoek aan de uit 1882 stammende mosterdmolen. 
De familie Breuer is hier generaties lang bezig geweest met het malen van 

maalwerk wordt elektrisch aangedreven en niet meer door een waterrad. In 
de winkel heb je keuze uit maar liefst 18 soorten mosterd, maar je kunt er ook 
wijnen en likeuren kopen. Ook nu weer wordt driftig ingeslagen. 
We worden vervolgens door een charmante gids ingewijd in de historie van 
het mosterd maken. Ze toont ons ook de werking van het maalwerk. De 
mosterd wordt bereid door de zaadjes droog te malen tot een fijn of grof 
poeder. Het poeder wordt met water, azijn en smaakstoffen tot een pasta 
gemengd. Een andere methode is om de zaadjes direct samen met water, 
azijn en andere smaakstoffen te malen. De pasta die zo wordt verkregen laat 
men rijpen, voordat de mosterd wordt ingemaakt. Dit is de werkwijze die in 
Monschau gebruikt wordt. Tijdens het malen komt de onmiskenbare 
mosterdgeur vrij, die al gauw in onze neusgaten doordringt en menig koutje 
doet loskomen. 
Na de rondleiding scheiden zich de wegen van de wandelaars en de 
excursiegenoten. 
De wandelaars verlaten Monschau met een fikse klim, die beloond wordt met 
een korte uitpufpauze. Helaas fungeren wespen als spelbrekers, zodat er hier 
en daar wat steken vallen (letterlijk!). De wandeling voert door het typische 
Eifellandschap: bos 
en op de hoger 
gelegen gebieden 
landbouwgronden. 
De tussenstop 
wordt gemaakt bij 
een boerderij, waar 
de boerin de deel-
nemers van koffie 
en thee voorziet. De 
wandeling voerde 
vervolgens naar de 
Perlenbachtalsperre 
Dit stuwmeer, aan-
gelegd tussen 1952 
en 1953, voorziet de inwoners van Monschau en omliggende gebieden van 
drinkwater.  
Er volgt wederom een klim, die voert door bossen en werkelijke schitterende 
vergezichten oplevert. Na enkele omzwervingen en een laatste stop bij een 



9 

plaatselijk café keren de wandelaars wel wat moe, maar zeer voldaan terug in 
Monschau.   
De busexcursie 
leidt naar het 
plaatsje Höfen, ver 
maard om zijn ho-
ge beukenhagen. 
De naam dankt 
het plaatsje aan 
enkele boeren-
hoven, die hier al 
in de veertiende 
eeuw lagen. Het 
plaatsje ligt hoog 
en door tot tien 
meter hoge beu-
kenhagen aan te 
leggen, kon men 
beschutting tegen 
wind en kou bewerkstelligen.  
We brengen eerst een bezoek aan het informatiecentrum, waar ons een 
inleidende film getoond wordt over de Eifel. Daarna volgt een tour langs de 
mooiste hagen. We brengen een bezoek aan een geheel gerenoveerde 
vakwerkwoning. De heer des huizes verteld ons dat hij flink heeft moeten 
aanpoten om het geheel weer bewoonbaar te maken. Zo zijn de oude 
varkens- en koestal omgebouwd tot woonkamer. Tijdens de verbouwing 
kreeg hij veel aanwijzingen van omstanders dat hem noopte tot een opschrift 
bij de ingang: "Wer an der Straße baut, hat viele Meister". 
 
Na de rondleiding hervatten we de rit en gaan we langs klooster Mariawald 
richting Nideggen. Pauze voor een tussenstop bij het trappistenklooster is er 
niet, dus we mogen wat bewonderende blikken erop werpen vanuit de bus. 
 
In Nideggen moeten we een klim voor lief nemen, het is immers een 
hoogteburcht waarvan de bouw in 1177 voor de graven van Gulik werd 
begonnen. Vanwege de strategische ligging werd het kasteel als onneembaar 
beschouwd. De graven waren betrokken bij een aantal conflicten, onder meer 
met de bisschoppen van Keulen. Zowel Konrad von Hochstaden als 
Engelbert van Valkenburg verbleef enige tijd in gevangenschap op de burcht. 
Hun kerker konden we aanschouwen.  
Vanaf de zestiende eeuw, het tijdperk waarin de kanonnen hun intrede 
namen, kreeg de burcht te maken met verwoestingen. In 1542 beet Karel V 
de spits af tijdens de Gelderse successieoorlog en in 1689 deed Lodewijk XIV 
het nog eens dunnetjes over. Twee aardbevingen in 1755 en 1878 deden de 
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rest en de burcht werd een ruïne. Na de Tweede Wereldoorlog is begonnen 
met een reconstructie van het slot.  
Na de rondleiding kunnen we nog even Nideggen verkennen, en daarna 
brengt de bus ons terug naar het hotel. Wederom een uitgebreid buffet en 
daarna wagen diverse groepsgenoten zich aan een partijtje skipbo.  
Zondag 11 september is het feest in Monschau. De plaatselijke schutterij viert 
haar 650-jarig bestaan met een processie en een feeststoet. De wandelaars 
maken zich op voor een tocht van ongeveer 13 kilometer. De overigen 
brengen eerst een 
bezoek aan het Rode 
Huis in Monschau.  
Het werd in 1752 
gebouwd als woonstee 
en zakenpand van 
lakenfabrikant Johann 
Heinrich Scheibler. 
Beroemd is de drie 
etages hoge eiken-
houten wenteltrap, die 
van allerlei versie-
ringen is voorzien. We 
mogen allerlei ruimten 
bewonderen, diverse 
slaapkamers, eet-
kamers, de feestzaal 
en de keuken. Alles 
voorzien van fraaie kunstwerken, zoals gobelins, schilderijen, beelden, 
meubels en serviesgoed. Bijzonder zijn de monsterboeken met totaal 6000 
ontwerpen van lakenstoffen. 
Na een kopje koffie wandelen we, helaas met zegen van boven, richting oude 
stadsbrouwerij. Hier genieten we van een eenvoudige lunchmaaltijd en 
natuurlijk de nodige potjes bier, waaronder de specialiteit Zwickelbier. Daarna 
volgt een rondleiding door de oude brouwerij onder leiding van de ons 
inmiddels bekende herr Müsch.  
Daarna hebben we tijd om de feeststoet te aanschouwen in het centrum van 
Monschau, waar we onder andere de schutterij van Schin op Geul tegen het 
lijf lopen. 
  
Zoals al eerder gezegd, maakten de wandelaars op zondag een tocht van 
ongeveer 13 km. Het was een pittige wandeling met in de ochtend twee keer 
een langdurige regenbui. Dit mocht de pret echter niet drukken; iedereen was 
qua kleding op regen voorbereid. De tocht ging in Monschau steil omhoog en 
ging richting Perlenbach. Aan de Perlenbach werd een pauze ingelast in de 
serre van een hotel om te schuilen tijdens een  regenbui. In het natuur-
centrum in Höfen werd de tweede pauze gehouden. Jammer dat daar het 
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filmapparaat niet functioneerde. Net als de excursiegangers van zaterdag 
konden nu de wandelaars de hoge beukenhagen bewonderen. Door een 
afwisselend landschap met bossen, weilanden en beekdalen leidde de weg 
terug naar het Carathotel. 

het IVN Meerssen betreffende.  
Maandag 12 september: na het ontbijt verlaten we Monschau. Eerst 
bezoeken we het pittoreske Bad Münstereifel met zijn vele vakwerkwoningen 
en de monumentale Stiftskerk uit de vroege Middeleeuwen, gewijd aan de 
martelaren Chrysanthus en Daria. 
Vlakbij ligt het Heino-café waar we een typisch Duitse lunch genieten (met 
schnitzel). Heino zelf maakt zijn opwachting en deelt tot veler vreugde 
handtekeningen uit, maar zingen zit er niet in.  
Na dit hoogtepunt voert de bus ons naar de laatste bezienswaardigheid: het 
Openluchtmuseum Kommern. Het terrein is maar liefst 95 hectaren groot en 
herbergt 65 historische gebouwen. Ieder waaiert uit om dit fraais te bekijken 

 
De laatste rit voert ons terug naar Meerssen, waar we vol verhalen 
aanschuiven aan de dis en onze laatste maal genieten. Tot volgend jaar dan 
maar weer, es-God-bleef?  
 
Léon en Bernadette Willems  
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Meerdaagse gedicht 
 
Vrijdag 9 september  was eindelijk aangebroken 
En onze activiteiten-zin werd automatisch aangesproken 
Voor dag en dauw en met frisse moed 
Arriveerde bij Mia en Willy een kleine stoet 
Omhangen met tassen 
En voor het geval.... regenjassen 
Sjouwend met zware koffers en andere troep 
Stonden wij al vroeg bij hem op de stoep 
 
Het opbergen van onze bagage is voor Roel nauwelijks een klus 
Met een gerust hart zochten wij dan ook een plekje in de bus 
De rit gaat via Ulestraten en Bunde  naar de Maastrichtse Dreven 
Zoals het in het reisschema zo mooi staat aangegeven 
Na begraafplaats Maastricht  is ons gezelschap compleet 
En is het onze voorzitter Gerard , die ons allen hartelijk welkom 
heet. 
 
Nauwelijks  tijd om elkaar te leren kennen  
Arriveren wij in Eupen in de Belgische Ardennen 
Het museum toont ons geschiedkundige  beelden 
Van cacaobonenpluk tot rijke lui'`s chocolade weelde 
De gids  verklaarde  ons  met kennis van zaken 
het productieproces  van  chocolade  in velerlei soorten en smaken 
De  aanbiedingen in de showroom noopten zeker  tot kopen 
En dra zag men menigeen met een Jacques-zak richting autobus 
lopen. 
 
De aankomst bij ons Carat-hotel en het aansluitende lunch-festijn 
Zouden een afspiegeling  van ons 4-daags verblijf  aldaar zijn  
Roomservice,  bediening  en gebruik van de lift naar het 4e niveau 
Ik kan enkel zeggen:  chapeau, chapeau ! 
 
Bij de rondleiding in Monschau en Höfen door onze gids, de heer 
Muesch  

 
De prachtige beukenhagen  en de  vakkundig gerestaureerde  
woning 
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Het biermuseum en de National Park filmvertoning 
Dit alles zal  de meesten zeker lang heugen 
Want duidelijk genoot ieder met volle teugen 
  
Das rote Haus, het 
Mosterd museum en het 
bezoek aan Nideggen 
Het etentje bij Heino in 
Bad  Munstereifel, of zal 
ik Fan-bezoek zeggen 
Want velen wilden met 
hem lijfelijk  in beeld 
Ofschoon ruimschoots  

werden uitgedeeld. 
 
Het Freilichtmuseum in Kommern , mooi op de bergtop gelegen 
Konden wij bezoeken , gelukkig zonder regen  
Woningen ,  stallen en schuren uit diverse delen van het land 
Zijn  hier herbouwd en ingericht in oude trand 
Ook de omgeving zoals groentetuin en weiland  met fruit 
Ziet er net zo romantisch als vroeger uit 
Zelfs kippen, varkens , geiten en ossen 
Staan op de wei of  lopen vrij rond  door de bossen 
 
Om ca.  5 uur stapten wij  in de bus voor de laatste keer 
Het einde naderde helaas  meer en meer 
Zoals gebruikelijk heeft  Anneke , U kent haar wel 
Een dankwoord gesproken, gevolgd door de bekende yell 
Hierop volgde uit de bus  een donderende ovatie 
Voor de uiterst goed geslaagde  organisatie 
 
Bij de Nachtegaal stond ons  nog een stevig maal te wachten 
Wellicht om het naderend afscheid te verzachten 
Na een knuffel hier en een kusje daar 
Ging het gezelschap, gelukkig in blijdschap, uit elkaar 
Hoe de wandelaars hebben genoten , kan ik slechts gissen 
Want door  onwillige botten  moest ik deelname hieraan helaas 
missen 
Niettemin  vernam ik in de wandelgangen 
Herhaling in 2012  is ook  hun  grote verlangen 
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Wij hopen dan ook,  dat  het Bestuur en  overige leden van de 
organisatie 
Overtuigd zijn van onze dank  voor de geleverde prestatie 
En dat  zij er opnieuw in mogen slagen 
Een herhaling te bewerkstelligen van deze onvergetelijke dagen. 
 
Meerssen, 13 september 2011.                                   E F T E 
 
 

Meerdaagse 2012 
 

(Fiel Van den Bergh, Riet Hautvast en Gerard Willems)  op zoek gegaan naar 
een bestemming en een hotel voor de Meerdaagse van 2012. 
Het speurwerk op internet leidde tot de selectie van een drietal hotels in 
Duitsland die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen.  Op 17 oktober 
toog de werkgroep op pad om  de hotels te bezoeken en te beoordelen. De 
keuze viel op  Berghotel Habbel in  Eslohe-Cobbenrode in het Sauerland. Het 
is een 4-sterrenhotel met wederom een zwembad. Voor internetters: zie 
www.berghotel-habbel.de  .  
De Meerdaagse 2012 is van vrijdag 7 september t/m maandag 10 september.  
Nu de bestemming vast ligt hebben we ruim de tijd om het programma van de 
reis verder voor te bereiden. In de Nieuwsbrief van maart 2012 komen we 
uitgebreider op de Meerdaagse terug. We voegen dan ook een 
aanmeldingsformulier bij zodat de inschrijvingen kunnen starten. 
Namens de werkgroep :                                      Gerard Willems   
 

http://www.berghotel-habbel.de/
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Vruchtbaar jaar 2011 
 
 
 
Door de 
zeer 
warme 
nazomer 
zijn zelfs 
de 
vruchten 
van de 
Magnolia 
volledig 
gerijpt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Half november struiken vol  
bessen 
 

 
 
 
 
Kardinaalsmuts 
 
 
 
 
 
Sleedoornbessen 
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Een oude waterput gerenoveerd 
 
Water 
Voor de menselijke samenleving is water onmisbaar. Dat wisten de vroegere 
bewoners van deze streek al toen die nog een rondtrekkend bestaan leidden. 
Vanaf het moment dat deze mensen geleidelijk aan een vaste woonplek 
inrichtten (denk aan de Bandkeramiekers in Beek en Elsloo rond 4000 voor 
Christus) doen zij dat in lager gelegen gedeelten van Limburg waar 
grondwater aan de oppervlakte komt. Dat opwellende grondwater wordt 
gevonden in de bronnen of wellen. 
In Geulle zijn op verschillende plaatsen nog restanten aanwezig van bronnen 
die door de vroegere bewoners ingericht zijn als waterput aan de oppervlakte 
(niet te verwarren met de uitgeschachte en gemetselde, tot 40 meter diepe 
waterputten welke vanaf de negentiende eeuw zijn aangelegd). Eén daarvan 
is het waterputje in het bosgebied de Breuk bij Moorveld. Het putje ligt 
beneden in het bos en is te voet bereikbaar vanaf de Heerenstraat via het 
Bospad (voor de annexatie door Meerssen de Putstraat geheten vanwege dat 
waterputje in het bos).  
 
Vroeger gebruik 

pötsje. In de helling zal ooit een gat met een doorsnee van twee meter 
uitgediept zijn geweest op de plek waar bronwater ook nu nog opborrelt. In 
vroegere jaren werd dat brongebied goed onderhouden. Want mensen uit 

emmertjes het lange bospad afdalen; en met volle emmers de helling weer 

keer per week schat ik maakte hij de tocht naar de bron. Het water was 
helder en iedereen die er met dorst langs kwam gebruikte zijn hand als 
kommetje om er uit te drinken. 
Na het overlijden van Sjeng Reubsaet is het putje in verval geraakt. Alleen 
het niet te stuiten opwellende bronwater duidt op de vroegere 
watervoorziening. 
 
Actie 
Op initiatief van Jacques Ummels wordt het plan ontwikkeld het waterputje 
een opknapbeurt te geven. Hij krijgt medewerking van Jan Akkermans, Paul 
Notten en nog een vrijwilliger uit Geleen. Op maandag 30 mei in de vroege 
ochtend wordt de actie ingezet.  
Eerste klus: het uitdiepen van het putje. In wisseldienst wordt met de platte 
schop de kleffe en door het water erg zware grond en zand opgelepeld tot 
een diepte van een halve meter en een doorsnee van ongeveer anderhalve 
meter.  
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Tegen de helling wordt een constructie van stevige stammen, gezaagd van 
omgevallen bomen, 
aangebracht zodat de 
aarde niet opnieuw van 
de helling in het putje 
kan glijden. Deze con-
structie wordt met palen 
verstevigd. Met een 
platte steen in de 
afwatering wordt het 
water in het putje extra 
omhoog gestuwd. Vanaf 
het waterputje wordt het 
kabbelende beekje rich-
ting Molenbeek uitge-
diept.  
Hopelijk wordt het wandelpad daar door droger.  
 
Vondst  

plakmodder afgevoerd; wel tien kruiwagens! Op het diepste punt van onze 
arbeid, meer dan een halve meter diep, zijn we op iets hards gestuit. Met enig 
geweld hebben we de objecten (het waren er twee) uit de kleffe, zuigende 
aarde getrokken. De gevonden voorwerpen werden in het vernieuwde putje 
schoon gemaakt. En wat bleek? Onze vondst bestond 
beenkappen van leer die vroeger door reizigers en werkers op het land 
gebruikt werden ter bescherming van de knieën. Tot omstreeks 1950 zijn 

vele jaren dat ze in de natte ondergrond hebben gezeten zien de leren 
beenkappen er nog prima uit. Eigenlijk onvoorstelbaar dat het bruine leer er 
nog zo goed uitziet. 

putje terecht gekomen en wie zou ze gedragen hebben? Het antwoord op de 
eerste vraag valt na zoveel jaren niet meer te achterhalen. En de drager van 
het schoeisel? Vanuit mijn jeugd herinner ik mij maar één persoon die dit 
soort beenkappen droeg: Graatsje Cobben uit Moorveld. Helaas, in de 

onbeantwoord.  
 

 
Na het schrijven van dit artikel bleef ik zitten met de vraag: waar komt de 

dictionaires als Koenen Endepols, de Dikke van Dale en de Winkler Prins. Ik 
ben daarna overgeschakeld naar de computer.  
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Via de rubriek schoeisel kwam ik bij beenkappen terecht en een vijftigtal 
Dan maar 

naar het Centre Ceramique in Maastricht en daar de Limburgse 
dialectwoordenboeken geraadpleegd uit Weert, Swalmen, Sittard, Venlo en 
nog vele andere plaatsen. Geen aanwijzing. Het laatste dialectwoordenboek 
was dat uit Kerkrade. Wat ontmoedigd heb ik het woordenboek uit de rek 

vol haw
kamasje: beenkap. Via het Kerkraads dialect ligt de verbinding met de Duitse 
taal voor de hand. In het woordenboek Duits staat vermeld: Kamasje 
(slobkous, leren kap om t onderbeen).  

gelokaliseerd.  
De gevonden restanten zal ik schenken aan onze heemkundevereniging. 
Want, schoeisel dat na zestig jaren onder water nog in goede staat boven 
water komt verdient een plaats voor de eeuwigheid.  
 

Namens de waterput-werkers, 
Paul Notten, Moorveld.   
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Kraanvogels 
 
De vorige keer heb ik een kort verhaal geschreven over dolerende, de 
richting zoekende kraanvogels. Mijn gevoel bij die notitie: daar kunnen we 
voorlopig een jaar mee vooruit. Die gedachte is al na enkele maanden 
achterhaald. Sinds enkele weken vliegen de kraanvogels me zogezegd om 
de oren! Voor mij is het altijd weer een sensatie als de vogels in het voor- of 
najaar uit het niets opduiken. Ik heb er wat mee en daarin ben ik niet alleen. 
Naar aanleiding van een eerder geschreven kraanvogelverhaal ontving ik van 
een Moorveldse lezeres een prachtig kunst-, fotoboek. Over de tocht van de 
kraanvogels vanuit hun broedgebied in Scandinavië naar hun 
overwinterplaatsen in Extremadura in zuid oost Spanje.  
Opeens is er het rakkend en gakkend geluid dat de vogels tijdens hun vlucht 
maken. En gelijk weet ik, 
gevoed door ervaring van 
aardig wat jaren, dat de 
kraanvogels in aantocht 
zijn. Mijn eerste reactie is 
steeds: onmiddellijk het 
hemelgewelf afstruinen 
naar de plek waar de 

weer een verrassing: de 
vluchtformatie, de hoogte 
van de vlucht, de 

vluchtformatie, het aantal 
vogels en de 
vliegrichting. Schijnbaar moeiteloos vliegen de vogels in de gekozen 

daarachter het borstdeel met die majestueuze vleugelslag en dan nog ruim 
een halve meter stelten. Kraanvogels in vlucht stralen een grote 
gedrevenheid uit.  
Onderstaand een samenvatting van de vluchtgegevens over een lange 
periode. 
 
Mijn eerste kennismaking 
Het is in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Mijn ouders hebben van 
moederszijde een weiland geërfd in Geulle Aan de Maas, een weiland zoals 
je dat je dat nu niet meer ziet. Het zijn oude hoogstamfruitbomen, 
voornamelijk appelsoorten, geplant einde 18de eeuw. Naar de mode van die 
tijd staan de bomen dicht bij elkaar waardoor de onderste takken 
geen/nauwelijks licht krijgen. Die takken zijn dan ook maar afgezaagd. 
Gevolg is dat je op de ladder zeker 30 sporten omhoog moet klauteren 
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voordat je de eerste takken bereikt. Onze ladder van 49 sporten blijft zomer 
en winter in het weiland en ondergaat al die tijd de nukkige invloeden van ons 

sporten waardoor de ladder bij het verplaatsen erg gaat doorbuigen. Voor mij 
geen bezwaar. Ondanks mijn jeugdige leeftijd van 14 jaar weet ik dat uiterst 
lange gevaarte goed te verplaatsen. In de loop van de maand oktober worden 

laatste zijn zo dik als de 
kop van een voederbiet!  
Daar in dat weiland heb ik 
voor de eerste keer 
meegemaakt dat een 
vlucht kraanvogels over 
vloog: een groot aantal 
vogels in dubbele v-
formatie. Zonder dralen 
vlogen zij in rechte lijn 
naar het zuiden. En 
daartoe was alle 
aanleiding. Want de jaren 
vijftig (denk aan de 
uitzonderlijk koude winters 
van 1956 en 1963) hebben 
de kenmerken van een kleine ijstijd. In die maand oktober daalt de 
temperatuur flink en rond Allerheiligen (1 november voor de lezers die de 
heiligenkalender niet meer in het hoofd hebben) is het vaak al ijzig koud. Als 
trekvogel neem je dan de kortste weg naar zuidelijke oorden en ga je hier niet 
zo maar wat rondzwalken. Dat verandert echter vanaf begin deze eeuw. 
 
Veranderend gedrag 
De opwarming van de aarde welke al jaren geconstateerd wordt, heeft ook 
zijn uitwerking op de kraanvogels. Deze vogels hebben blijkbaar het gevoel 
dat zij in de herfst niet meer hals over kop naar het zuiden hoeven te trekken. 
Enkele jaren geleden tijdens een wandeling in december in Ubachsberg, heb 
ik een groep van wel driehonderd kraanvogels zien foerageren op een akker 
met maïsstoppels. Enkele dagen later zag ik eenzelfde (wellicht: dézelfde) 
groep rondzwerven boven het plateau van Schimmert. En dat was toch al in 
de maand december.  
Ook dit jaar blijven onze vrienden weer langer in Limburg rondzwalken. De 
laatste week van oktober heb ik de vogels tijdens drie opeenvolgende dagen 
gezien boven de Brunssummerheide (een vlucht van ongeveer 60 vogels), 
boven het tennisveld van de Pletschmeppers in Geulle (ongeveer 40 vogels) 
en boven Moorveld. In alle gevallen vlogen de kraanvogels in correcte 
formatie maar in wisselende richtingen. In de groep was duidelijk nog geen 
overeenstemming over de vliegrichting. De vogels begonnen hoog in het 
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rustig 
derhalve nog geen gerichte wegvliegactie. 
 
De boodschap van de weerman. 
Op 6 november van dit jaar wordt bij ons in de kerk het Allerzielenlof gevierd. 
Het einde van de viering heeft op het kerkhof plaats waar alle graven 
gezegend worden. Wij kerkgangers staan bij het graf van onze dierbare 
overledenen. Kapelaan Quequesana heeft de zegening van de graven bijna 
achter de rug. Het is al tegen het vallen van de avond. Dan opeens hoor ik de 
goed herkenbare keelgeluiden van een nog niet zichtbare groep kraanvogels. 
Vanuit de Maasvallei komt laag over het bos een groep vogels aangevlogen 
die zichtbaar verrast door het hoge kerkgebouw als een waaier uit elkaar 
wijkt. Een fascinerende gebeurtenis. De stilte van het kerkhof, de verbaasde 
kerkhofbezoekers en de wellicht nog meer verpopzakte kraanvogels die uit 
elkaar stuiven als zij al dat kerkvolk zien. 
Diezelfde avond meldt weerman Thijs Zeelen dat het gedaan is met het voor 
de tijd van het jaar té zachte weer. Behalve in de luchtdrukverdeling boven 
Europa wordt hij in die weersverwachting gesterkt door de waarneming dat 
die dag honderden kraanvogels gesignaleerd zijn op weg naar het zuiden. 
Daar zullen die boven de kerk van Moorveld uit elkaar gestoven exemplaren 
niet bij geweest zijn. Want die waren nog niet aan groepsformatie toe! 
In de daaropvolgende dagen zijn in Moorveld nog enkele kleinere formaties 
vogels overgekomen, vliegend van oost naar west maar ook omgekeerd. 
Vreemd! Vogels die wat heen en weer vliegen, dwars op de vluchtrichting 
naar het zuiden.  
Op zaterdag 12 november heb ik antwoord gekregen op mijn vraag. Een 
collega-vogelaar meldt mij ongevraagd dat hij enkele dagen eerder in 
Schimmert een groep van wel driehonderd foeragerende kraanvogels heeft 
gezien. Zijn me die deugnieten in het geniep teruggekomen!  
                                                                                     Paul Notten, Moorveld      
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Activiteitenprogramma 
 
Middag- en ochtendactiviteiten duren 2 à 3 uur 
Dagactiviteiten duren 5 à 6 uur 
Avondactiviteiten van 19.30  21.30 uur 
Tenzij anders vermeld 
 
 
Za 10 dec Jeugdactiviteit Natuurspel en varia 
 o.l.v. Jeanne Lam tel: 3649012 m.m.v. Will Voncken en Hub 

Snellings 
 09.30 uur IVN-lokaal, (pand museum), Markt 

27A Meerssen 
 
Zo 11 dec Dagwandeling Geulle hoog en laag  

o.l.v. Riekie en Paul Notten tel: 3645416  
10.00 uur station Meerssen; 10.15 uur 
parkeerpl. A.Sauerlaan Geulle 
 

Vrij 16 dec Kerstviering IVN Kerstavond, zie pag.3. 
 o.l.v. Willy Savelberg tel: 3644955 en Gerard 

Willems  
in het Gemeenschapshuis De Stip te Meerssen  
 

 
 
 
 
 

 
Zo 8 jan Middagwandeling Nieuwjaarswandeling i.s.m. Nat.Historisch 

Museum en Heemkundevereniging 
 o.l.v. Gerard Willems tel: 043-3649629 en  

Willy Savelberg 
14.00 uur parkeerplaats station Meerssen 

 
Za 14 jan Jeugdactiviteit Bevers verkennen  

o.l.v. Marie-José Steyns tel: 045-4041639 
m.m.v. Fred Erckenbosch, Wim Ghijsen en 
team 
09.30 uur IVN-
Ulestraten 
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Zo 22 jan Dagwandeling Omgeving van 
Gerendal 

 o.l.v. Jo Heijnens tel: 043-3645263 
en Hans Bronswijk  

 10.00 uur station Meerssen; 10.30 
uur station Wijlré 

 
Ma 23 jan Thema-avond Het Klimaat; Probleem en Oplossing 
 o.l.v. Fiel Van den Bergh tel: 043-3644271, gastspreker  

dhr. Jef Rutten 
 19.30 uur IVN-lokaal (pand museum), Markt 27A Meerssen 
 
Za 11 febr Jeugdactiviteit    Proefjes doen  

o.l.v.  Jeanne Lam tel: 3649012 m.m.v. Leo 
Voragen en team 
09.30 uur IVN-lokaal, (pand museum), Markt 
27A Meerssen 

 
Zo 12 febr Korte dagwandeling (10km) Op zoek naar 

sneeuwklokjes in bos bij Goedenraad via de 
Huls (Simpelveld) en Eys 
o.l.v. Leo Voragen tel: 045-5442300 en Riet 
Hautvast  
10.00 uur station Meerssen; 10.30 uur parkeerpl.bij kerk te Huls, 
Simpelveld 

 
Ma 13 febr  Thema-avond Planten: heil en/of onheil uit 

de natuur  
o.l.v. Yvonne Brounts tel: 043-3642798 
19.30 uur IVN-lokaal, (pand museum), Markt 
27A Meerssen 

 
Zo 26 febr Middagexcursie Natuur en cultuur te Meerssen 
 o.l.v. Willy savelberg tel: 043-3644955 en Fiel 

Van den Bergh  
 14.00 uur parkeerplaats station Meerssen  
 
Vrij 2 mrt      Sterrenkijkdagen  wordt georganiseerd door  
en  GALILEO, vereniging voor sterrenkunde i.s.m. 
 Za 3 mrt       IVN Meerssen  
 Info: Gerard Willems tel: 043-3649629  
 19.30  22.30 uur Bibliotheek Meerssen  
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Basiscursus Natuur 
 
IVN Meerssen  organiseert in het voorjaar van  2012 een basiscursus Natuur, 
bestaande uit  1 lezing en een 6-tal  excursies met als thema: 

"Landschap en natuur in eigen omgeving" 
Heb je altijd al meer willen weten over de natuur om je heen, maar ontbeer je 
specifieke kennis, dan biedt IVN Meerssen je de gelegenheid om onder 
leiding van ervaren IVN gidsen het Limburgse landschap te verkennen.                         
    
Tijdens 1 binnenles op een maandagavond en 6 
excursies op zaterdagochtend komen diverse 
interessante onderwerpen aan bod: landschap, 
geologie, watervoorziening in de omgeving, 
grensmaas, planten en bomen.   
De inleidende lezing  vindt  plaats in het IVN 
lokaal (pand museum) Markt 27A, Meerssen; 
voor  de excursies worden verschillende 
natuurgebieden in en rond Meerssen  bezocht.  
Carpoolen is mogelijk. 
De kosten van de hele cyclus bedragen 20 Euro,  je hoeft geen lid te zijn van 
IVN om deel te nemen.   
Voor leden van IVN Meerssen en IVN Ulestraten  is het inschrijfgeld 15 Euro. 
 
Voor nadere inlichtingen:   Yvonne Brounts, telefoon: 043- 3642798  
                             email:     y.brounts@gmail.com                                      
                                
Programma in 2012: 
 
Ma 30 jan:  introductieles in IVN-lokaal, Meerssen; 19.30 uur; 
 
Za 11 febr:  Excursie Landgoederenzone en watervoorzieining,  

9.30 - 12.30 uur, park.pl.Marsna sportterreinen Meerssen; 
Za 3 mrt:  Excursie Watervalderbeek met landschapselementen,  

9.30 - 12.00 uur parkeerplaats station Meerssen; 
Za 31 mrt: Excursie Arboretum fam.Notten, Moorveld, 9.15 uur station          

Meerssen, 9.30  12.00 uur fam.Notten, Bospad 7 Moorveld;   
Za 21 april:   Exc  

station Meerssen, 9.30  12.00 uur ingang groeve; 
Za 28 april:   Excursie in de Dellen: Inheemse planten, 9.30-12.00 uur   

parkeerpl. Uitspanning de Nachtegaal, Meerssen; 
Za 5 mei:      Excursie Hochter Bampd in Maasvallei en afsluting, 9.15 uur  

station Meerssen, 9.45 uur - 12.00 uur Neerharen, Geulerweg,  
net over kanaal richting Herbricht, 12.00 uur afsluiting cursus  
en napraten in horecagelegenheid.                                                        
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INSCHRIJVINGSFORMULIER  Basiscursus Natuur IVN Meerssen 
 
Ondergetekende meldt zich aan als deelnemer van de basiscursus:  

 
 
Naam  en voornaam  
                            

 

Adres            
                    

 

Postcode en woonplaats  
 

 

Telefoonnummer      
            

 

E-mail adres 
 

 

Lid IVN              
               

JA/Nee     Afdeling :  

Datum 
 

 

Handtekening                  
 
 

 

 

worden overgemaakt naar Rabo-bankrekening nr: 13.26.84.055 ten name 
van IVN Meerssen, Veeweg 20, 6231 RW Meerssen onder vermelding van 

 
Deelname is pas 
definitief als de 
betaling 
ontvangen is.    
Dit formulier kan 
worden 
ingeleverd bij: 
Yvonne Brounts 
Gerbergaplants. 
17, 
 6231 KL 
Meerssen   
of per mail:   
zie pag.22 
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Herplant van IVN-boom in het Proosdijpark 
 
 
Bij het 50-jarig jubileum van het IVN hebben we in het Proosdijpark een 
zuilvormige eik geplant. Helaas ging die boom in de droge zomer die volgde 
op het planten, dood. We waren vergeten er water naartoe te brengen. We 
hebben de fout hersteld, dus een nieuwe boom geplant. Ook deze boom was 
geen lang leven beschoren:  door vandalisme werd hij zodanig beschadigd 
dat het nooit meer een goede boom zou kunnen worden. 
Op donderdag 10 november jl. heeft  onze werkgroep Landschapsonderhoud  
daarom maar weer een nieuwe boom geplant. Dit keer geen zuilvormige eik 
meer, maar een rode beuk van een redelijk formaat. Het moet wel goed 

komen met deze boom: hij werd geplant onder het toeziend oog van onze 
boomdeskundige Willy Savelberg die in de adviezen nog ondersteund werd  
door de 8 andere leden van de werkgroep Landschapsonderhoud. Voorlopig 
is de coördinator van de werkgroep, Fiel Van den Bergh, aangesteld als 
waterdrager naar de boom.  
  Gerard Willems 
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Wereld tuinbouwtentoonstelling Floriade 
 
Bezoek aan De Floriade voor leden van IVN Ulestraten en IVN 
Meerssen 
 
In voorjaar en zomer van 2012 vindt in de directe 
omgeving van Venlo de wereld tuinbouw-
tentoonstelling FLORIADE plaats.  
Meer dan 100 deelnemers brengen een ode aan 
de tuinbouw. Het park bestaat uit 5 unieke 
werelden: themavelden die door bosgebied aan 
elkaar zijn verbonden. Werelden waarin je de 
natuur steeds op een andere manier ziet,  voelt 
en beleeft.  
Een mondiaal spektakel in Limburg waar vele 
tientallen landen aan mee doen. Je maakt kennis 
met hun cultuur, gebruiken en rituelen. Maar natuurlijk staat ook onze 
Limburgse cultuur centraal en worden typische gerechten en dranken uit 
eigen streek geserveerd. 
Er is dagelijks een cultureel programma vol muziek, dans, literatuur, theater 
en beeldende kunst uit de hele wereld.  Duurzame, innovatieve eyecatchers 
op het gebied van architectuur zijn als eerste te bezichtigen op de Floriade.  
Samen met een gids kun je thematische routes wandelen over het park. 
 
Beleef de natuur! 
Met talloze spannende, vernieuwende en leerzame activiteiten en workshops 
is Floriade 2012 een spectaculaire ontdekkingsreis voor kinderen en 
volwassenen.  
IVN doet samen met andere groenorganisaties hieraan mee. Op een terrein 
van bijna 1000 m² wordt een natuurbelevingswereld gecreëerd waar kinderen 
en zeker ook volwassenen zich zullen verwonderen over de natuur in hun 
nabije omgeving. Ook gidsen van IVN Ulestraten en IVN Meerssen zijn hierbij 
actief als begeleider. Het nabij gelegen natuurlijk bos biedt ruimte voor 
actieve verwondering.  
 
IVN Ulestraten en IVN Meerssen organiseren voor hun leden een bezoek aan 
de Floriade op vrijdag 22 juni 2012 tegen een gereduceerde prijs. 
Bij voldoende deelname (50 personen) reizen we gezamenlijk per touringcar 

 
 
 
Om een en ander organisatorisch mogelijk te maken is voortijdig aanmelden 
vereist.  
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Wenst u deel te nemen, meldt u dan vóór 14 februari 2012 aan door dit 
-- p.p. over te maken op 

rekening: 13.26.84.055 t.n.v. IVN Meerssen, Veeweg 
20, 6231 RW Meerssen.  
Wacht niet te lang met betalen !  Immers de datum 
van betalen geldt als aanmelddatum en bepaalt uw 
plaats op de aanmeldingslijst. Dit is van belang bij 
een (te) groot aantal deelnemers. Per afdeling zijn 25 
plaatsen in de bus beschikbaar. 

Het gezamenlijk bezoek aan de Floriade met de bus is een dagactiviteit  
( ongeveer 9.00-19.00 uur) en bedoeld voor IVN-leden en 1 introducé .   
 
Het Floriadepark is grandioos groot en staat altijd in bloei. 
 
Doe mee aan het theater van de natuur! 

Jeanny Bronckers 
 
 

Duurzaamheid 
 

Op 
weg naar een Duurzame Gemeente Meerssen, Plan van aanpak
aanleiding daarvan heeft het Mondiaal Platform (waarin o.a. beide IVN-
afdelingen, MOS en Milieudefensie) een discussiebijeenkomst met leden van 
B&W en Raad georganiseerd om het proces naar duurzaamheid te 
versnellen.  
 
Wat is duurzaamheid? 
Als wij een kop koffie drinken heeft dat op 
heel veel plaatsen invloed en heeft dat heel 
veel soorten van gevolgen. De koffie is 
ergens verbouwd. Dat heeft daar gevolgen 
voor natuur en milieu (Bossen gekapt? 
Bestrijdingsmiddelen gebruikt?) en voor de 
mensen (Uitbuiting of goede betaling?). De 
koffie is vervoerd en verwerkt (onder andere 
energieverbruik en eventueel verontreiniging 
van water en lucht) en hier gezet 
(energieverbruik). De benodigde energie 
komt eventueel uit aardolie die elders 
gewonnen is en broeikaseffect veroorzaakt. 
Al onze productie en consumptie heeft gevolgen hier en elders, nu en later. 
Wij zijn duurzaam bezig als wij bij ons handelen rekening houden met 
de gevolgen hier en nu, maar ook elders en later.  
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Onze productie en consumptie is duurzaam, is 
handhaafbaar, als er geen verslechtering optreedt, 
niet hier en nu maar ook niet elders en later. Het is 
niet zo moeilijk om rekening te houden met de 
gevolgen hier en nu, want dat zien we vaak meteen. 
Maar wat zijn de gevolgen van ons handelen elders op 
de wereld en wat zijn de gevolgen voor de volgende 
generaties? Alles hangt met alles samen. Voor ons 

voedsel, voor onze energie, kleding en al onze producten zijn grondstoffen 
nodig en die komen van gebieden uit de hele wereld. 
Een voorwaarde voor duurzaamheid is dat er in evenwicht rekening 
gehouden wordt met Planet (aarde, milieu, lucht, bodem, water, ecologie, 
natuur, biodiversiteit), People (mensen, welzijn, gezondheid, sociale enz) en 
Profit/Prosperity (economie, welvaart, inkomensverdeling enz). Ons handelen 

 
 
Hoe kunnen we streven naar 
duurzaamheid? 
Koop producten met het keurmerk 
Fair Trade
elders, met het keurmerk Eco, dat is 
goed voor Planet, hout met het 
keurmerk FSC, dat is goed voor 
Planet. Eet minder vlees. Voor één 
kilo dierlijk eiwit is gemiddeld 7 kilo 
plantaardig eiwit nodig. Vlees eten is 

Doe niet mee met de verkwistende 
wegwerpmaatschappij.  
De omslag naar duurzaamheid begint 
op gang te komen. Vaak denkt men 
dan dat niks meer mag en men een 
compleet ander leven moet gaan 
leiden.  
De omslag naar duurzaamheid houdt niet in MINDER, maar ANDERS.  
Onlangs is de 7 miljardste mens geboren op aarde. De wereldbevolking legt 
een groot beslag op de grondstoffen van onze aarde. Als alle bewoners van 
de aarde hetzelfde zouden gebruiken als wij hier elke dag dan hebben we 3 
aardens nodig! We hebben er maar 1, dus laten we duurzaam omgaan met 
onze moeder aarde! We zijn het verplicht aan onze kinderen, kleinkinderen 
en de hele bevolking.  

Wim Derks 
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Het Klimaatprobleem 
 
 
De heer Jef Rutten geeft op maandag 23 januari 2012 een lezing voor IVN 
Meerssen over het klimaatprobleem in het IVN-lokaal, (pand museum), Markt 
27A te Meerssen. 
 
Onderstaand een beknopte uiteenzetting van dhr.Jef Rutten. 
    
Oorzaken en oplossingen 
 
De hoge CO2-concentratie in de 
atmosfeer is een probleem. 
De concentratie zou de oorzaak zijn van 
klimaatveranderingen op onze aarde, en 
de gevolgen zijn veelomvattend. 
Dagelijks strooien wetenschappers en 
politici onheilspellende prognoses 
betreffende ons klimaat over ons heen. 
Het gaat over zeespiegelstijgingen, 
extreme weersituaties, uitstervende 
diersoorten, grote volksverhuizingen. 
Aan de andere kant zijn er de zogenaamde klimaatsceptici die beweren dat 
alle klimaatonrust onnodig is, dat wisselingen in het klimaat er altijd zijn 
geweest en dat alle onrust hierover onzin is. 
Door de overvloed aan informatie zien velen door de bomen het bos niet 
meer. Onze honger naar energie krijgt vaak de schuld maar er zijn ook 
andere oorzaken. 
 
Tijdens deze lezing worden de processen gepresenteerd die de oorzaak zijn 
van de steeds hoger wordende CO2-concentratie maar ook de processen die 
de groei van deze concentratie kunnen stoppen of zelfs negatief kunnen laten 
worden. Het op gang brengen van de meeste van deze processen vergt 
enorme investeringen en zal dientengevolge slechts over enige tientallen 
jaren een merkbare invloed hebben. Sommige zijn verrassend simpel en 
kunnen ook op korte termijn gerealiseerd worden. 
 
Nieuwsgierig geworden? Kom dan meeluisteren naar het verhaal van Jef 
Rutten in ons IVN-lokaal, (pand museum) aan de Markt 27A te Meerssen, op 
23 januari 2012; aanvang 19.30 uur. 
 

Jeanny Bronckers  
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Onderhoud groen op Landgoed Vliek 
 
Dit najaar is Bosgroep Zuid Nederland begonnen met onderhoud aan het 
groen op landgoed Vliek te Ulestraten. Het onderhoud bestaat voornamelijk 
uit het uitvoeren van een dunning (vellen van bomen) van de 
(helling)bospercelen op het landgoed.  
 
De natuurwaarden in het bos op landgoed Vliek zijn hoog. Dit is ook voor de 
natuurliefhebber en wandelaar interessant. Om de structuur en 
soortenrijkdom voor de toekomst te behouden en waar mogelijk te vergroten 
is het nodig een dunning uit te voeren. Naast ecologische aspecten, hebben 
veiligheidsaspecten voor de  bezoekers een rol gespeeld bij de afweging om 
het bos te dunnen. In het bos staan op verschillende plaatsen (naast paden) 
zware bomen met een slechte vitaliteit. Langs wegen en paden, waar 
vallende takken en omwaaien van bomen een gevaar voor de recreant kan 
zijn, zullen dode bomen dus omgezaagd moeten worden. 

Dode en omgewaaide bomen worden alleen opgeruimd wanneer ze hinderlijk 
zijn of gevaarlijk voor de wandelaars. Er zijn talloze insecten, schimmels en 
daardoor ook vogels en zoogdieren afhankelijk van dode bomen. De eerste 
twee spelen een zeer belangrijke rol in de voedselkringloop en voorkomen 
dat voedingsstoffen zich ophopen in bijvoorbeeld een dikke laag onverteerd 
blad op de grond. Met name staande, dikke dode bomen zijn van belang. 
Streven naar oude bomen: Houtoogst vindt alleen dunningsgewijs of in kleine 
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groepen plaats. Een deel van de bomen zal de maximaal haalbare leeftijd 
kunnen behalen. Oude en dikke bomen vormen als opvallende en 
herkenbare verschijningen, belangrijke elementen in het bos van landgoed 
Vliek. Daarnaast bieden ze gunstige levensvoorwaarden voor een groter 
scala aan plant- en diersoorten en geven het bos een grotere stabiliteit. 

Natuurlijke verjonging vormt de basis voor de toekomst van dit bos. De 
inheemse soorten inlandse eik, grove den, berk, beuk, vuilboom, lijsterbes, 
hulst zullen in belangrijke mate het bosbeeld gaan bepalen. Het 
verjongingsproces moet zodanig begeleid worden dat voornoemde soorten 
ook kansen krijgen om zich te vestigen. Bij de uitvoering van de 
dunningswerkzaamheden wordt hier op gelet.  
De dunning wordt uitgevoerd in de bospercelen aan de oostzijde van het 
landgoed (De Wijngaardsberg).  
Tijdens de voorbereiding is uitdrukkelijk rekening gehouden met belang-
hebbenden. Zo heeft er afstemming plaatsgevonden met de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed (RCE) over de voorgenomen maatregelen. Ook is er 
afstemming geweest met de gemeente Meerssen en het IVN Ulestraten. Voor 
het uitvoeren van de werkzaamheden wordt uitsluitend gewerkt met door het 
Bosschap erkende aannemers. 
De uitvoering is in november gestart en dient voor 15 maart 2012 afgerond te 
zijn. De uitvoering van de werkzaamheden wordt begeleid door Bosgroep 
Zuid Nederland.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bosgroep Zuid Nederland, 
de heer J. Truijen, bereikbaar op telefoonnr. 040-2066363 of per e-mail: 
j.truijen@bosgroepen.nl  
Men kan ook contact opnemen met  
                                       Wim Derks 043 364 3740 wimelsderks@hotmail.com  
 
 

Medicijnen en drinkwater 
 
Gelezen in het Pharmaceutisch Weekblad dd 28 
oktober 2011. 
Het Waterschap Regge en Dinkel  (beheergebied 
Twente) maakt zich zorgen over de effecten die 
geneesmiddelen hebben op de flora en fauna van 
Twente. Mannetjesvissen in de Bornse Beek 
hebben eicellen, waarschijnlijk door resten van 
anticonceptiepillen in het water. Via onze toiletten 
komen er heel veel resten van geneesmiddelen (al dan niet in door ons 
lichaam veranderde toestand) in het riool terecht. Na zuivering  wordt  dit 
water geloosd op oppervlaktewater.  Onze rioolwaterzuiveringen werken erg 
goed, maar ze  halen  lang niet alle geneesmiddelenresten uit het water;  
hiervoor is een dure nabehandeling nodig met ozon en aktieve kool. In o.a. 

mailto:j.truijen@bosgroepen.nl
mailto:wimelsderks@hotmail.com
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Duitsland wordt deze methode al toegepast, en mogelijk moet dat in de 
toekomst ook in Nederland gaan gebeuren. Behalve hormonen uit de 
anticonceptiepil worden er ook veel resten gevonden van hart- en vaat 
middelen en ook afbraakproducten van het middel dat het meeste gebruikt 
wordt tegen suikerziekte: metformine. Ook antibioticaresten worden in 
oppervlaktewater gevonden.  Een zorgwekkende ontwikkeling. We horen 
steeds vaker berichten over resistentie tegen antibiotica door veelvuldig 
gebruik o.a. in de veehouderij, maar wat  het gevolg is van antibiotica in het 
oppervlaktewater  weten we niet.  Een mogelijke oplossing voor het probleem  
is dat artsen die geneesmiddelen die moeilijk via de gangbare processen uit 
het water gezuiverd worden niet meer of veel minder gaan voorschrijven - 
hetgeen niet echt een optie is, daar voor veel van die middelen geen goed 
alternatief is - of een veel duurdere zuivering van rioolwater, wat we in onze 
portemonnee gaan voelen.   Zonder maatregelen komen de resten van 
geneesmiddelen via het riool in het oppervlaktewater terecht. Daarom lopen 
er momenteel proefprojecten bij ziekenhuizen om afvalwaterstromen 
gescheiden te zuiveren. Ook bij kantoorgebouwen zijn proefprojecten met 
urinescheiding gaande. Deze maatregelen zullen waarschijnlijk vooral lokaal 
de hoeveelheid geneesmiddelen in oppervlaktewater verminderen. Behalve 
met deze maatregelen aan de bron kan met geavanceerde 
zuiveringstechnieken bij rioolwaterzuiveringsinstallaties grote winst worden 
geboekt, zowel in Nederland als in het buitenland. Voor de drinkwatersector 
zijn internationale maatregelen belangrijk: een aanzienlijke hoeveelheid 
geneesmiddelen komt ons land binnen via de Rijn en de Maas.  
Drinkwaterbedrijven gebruiken o.a. water uit de rivieren om drinkwater te 
maken. 
Ook in drinkwater worden steeds meer sporen van geneesmiddelen 
aangetroffen. Een gemiddeld glas 'gemeentepils' kan de restanten van wel  
22 verschillende medicijnen bevatten. Toch is er geen gevaar voor de 
volksgezondheid, stelt het RIVM  
Niet alle zuiveringssystemen blijken even effectief te zijn voor de verwijdering 
van geneesmiddelen. Hoewel de aangetroffen concentraties zo laag zijn dat 
er geen gezondheidseffecten zijn te verwachten, is de aanwezigheid van 
deze stoffen in drinkwaterbronnen ongewenst.  
In Groot Brittannië druppelen al enige tijd restanten van het antidepressivum 
prozac uit de kraan. In Nederland gaat het vooral om de pijnstillers 
acetylsalicylzuur en fenazon. De volksgezondheid loopt (nog) geen gevaar. 
Wel ligt er een pakket maatregelen klaar die verdere vervuiling moeten 
voorkomen. Zo wil het kabinet dat toekomstige geneesmiddelen beter worden 
opgenomen door het lichaam en makkelijker afbreekbaar zijn als ze het 
lichaam verlaten.   
                                                                               Bron: RIVM  
 

http://www.rivm.nl/
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Nacht van de Nacht 
 

 
In de gemeente Meerssen zijn er tot nu toe elk jaar 3 
organisaties actief geweest tijdens de Nacht van de 
Nacht en zij organiseerden ieder 1 activiteit: 
Milieudefensie Meerssen, IVN-Meerssen en IVN-
Ulestraten. Het totale aantal deelnemers was nooit 
zo groot en viel een enkele keer erg tegen. Dit jaar 
organiseerden zij op 29 oktober daarom samen 1 
excursie en werden kinderen speciaal uitgenodigd. 
Ook was aangekondigd dat de weer- en 
sterrenkundevereniging Galileo aanwezig zou zijn 
met telescopen om de deelnemers de sterrenhemel 
laten zien.  
De opkomst was zeer groot: veel kinderen 
(ongeveer 15) en in totaal 46 personen. Veel nieuwe 
gezichten. 
Speciaal voor de kinderen kwam de groep onderweg 

een echt Nachtspook tegen dat speciale activiteiten voor en met hen heeft 
uitgevoerd! 
 
Er is aandacht besteed aan  het verlichtingsbeleid van de gemeente 
Meerssen. Onderweg zagen we nieuwe armaturen met daarin schotjes die 
het licht gericht naar beneden sturen en niet de hele omgeving verlichten. 
Verder aandacht voor: nachtvlinders, steenuil gehoord, vleermuizen gezien 
en waargenomen met de baddetector. En zoals we gehoopt en verwacht 
hadden: een larve van een glimwormpje ontdekt en in een loeppotje kunnen 
doen zodat ieder het goed heeft kunnen zien.  
 
De weer- en sterrenkundevereniging Galileo 
heeft uitleg gegeven maar de telescopen niet 
opgesteld omdat het bewolkt was. Wel heeft 
een persoon in de groep zich aangemeld als 
potentieel lid bij Galileo.  
Na afloop als herinnering de magnetische 
uiltjes uitgedeeld met infokaart van de 
Milieufederatie Limburg. De deelnemers waren 
erg enthousiast. Smaakt naar meer! 
Volgend jaar moeten we eventueel de groep splitsen in kinderen en 
volwassenen. 
 
Het was weer een mooie activiteit met volop Natuur- en milieueducatie.     
                                                                                    Els Derks-Van der Wiel 
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Een reis naar Canada 
 
Eerste overweging 
Tijdens de voorbije maand oktober hebben Riekie en ik een reis gemaakt 
naar Canada. De aanleiding daartoe is van familiaire aard. Onze oudste 
dochter woont, met haar partner, in Ottawa en geeft college aan een van de 
twee plaatselijke universiteiten. Zelf wilde ik de Indian Summer, bekend 
vanwege de felle verkleuring van de bladeren in de late herfst van nabij 
meemaken. Reisbureaus bieden hele reizen aan om dit natuurverschijnsel te 

beleven. Daar kozen wij niet voor omdat we in oostelijk Canada wilden 
blijven, de regio waar onze dochter woont. Het voornemen is snel gemaakt. 
Nu nog een reisplannetje. Ik had deze zomer de landkaart enkele keren 
bestudeerd om een idee te krijgen van het land, de provincies en de steden in 
dat gebied. Met behulp van een reisgids hebben we een aantal 

en schoonvriend gemaild. Zij wonen er al enkele jaren en reizen heel wat af 
in hun nieuwe vaderland. Beter dan een van ons kunnen zij beoordelen wat in 
welke volgorde het best bezocht kan worden. In afwachting van hun reactie 
ben ik daarna allerlei vakliteratuur gaan lezen. Die verkenning is voor mij een 
eye-opener geworden. Gelukkig maar. Het land is qua grootte van 
ongekende afmetingen.  
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Canada  
heeft een oppervlakte van 9.958.319 vierkante kilometer. Onvoorstelbaar 
groot. Nederland valt daarbij met 41.865 vierkante kilometer helemaal in het 
niet. Canada is 214 maal groter dan ons land en telt 31 miljoen inwoners. 
Ons reisvoorstel leidt onmiddellijk tot een komische reactie: hoe lang denken 
we te blijven? Als we de uitgekozen gebieden in de door ons geplande tijd 
willen bezoeken, hebben we een straaljager nodig. Het bezoekplan wordt 
daarop drastisch aangepast.  
Ik verdiep mij verder in Canada dat op een na het grootse land ter wereld is. 
Het strekt zich uit over een afstand van 5500 kilometer van de Atlantische 
Oceaan tot de Grote Oceaan. Als je een dergelijk gebied op Europa 
projecteert dan kom je ergens achter de Oeral terecht. Met het begrip 

Toen we in het vliegtuig stapten voor de terugreis naar Brussel kwamen we in 
gesprek met al in het vliegtuig aanwezige passagiers. Zij waren in Vancouver 
(aan de kant van de Grote Oceaan) ingestapt en hadden er al een vlucht van 
4 uur opzitten. Ik had toen mijn twijfel over de juistheid van die mededeling 
maar nu na bestudering van de landgegevens moet ik de juistheid van die 
informatie erkennen. 
Inmiddels weet ik ook dat er 6 tijdzones zijn en dat de meest westelijke 
tijdzone, Pacific Standard Time negen uur vroeger is dan onze MET (= 
Midden Europese Tijd). De tijdzones verplaatsen zich daarna in oostelijke 
richting tot en met de Newfoundland Standard Time die vier uur vroeger is 
dan de onze. 
Naar onze dochter toe verdienen we zes uur terwijl we acht uur vliegen vanaf 

-dag heeft Riekie nog nooit gehad.  
 
Het Algonquin Park  
van bijna 8000 vierkante kilometer wordt omschreven als de laatste grote 
wildernis van de provincie Ontario. Het gebied met ruim 2000 kilometer aan 

oertijd van de Indianen en de pioniers te bewaren. Voor een bezoek aan dit 
park heb je een vergunning nodig, te verkrijgen door een arrangement te 
boeken bij een van de plaatselijke bureaus). Wij boekten bij Voyageur Quest: 
drie avontuurlijke dagen met volledige verzorging en overnachting in een Log 
Cabin. Na een tocht van rond de 500 kilometer wisten we na enig zoeken 

boomstammengebouw tussen de dennen en even verderop een sauna. Om 

gemaakt: te voet of per kano. De dag van aankomst beginnen we met een 
stevige wandeling. Gids Marc vertelt over de geologische ondergrond van 

bosgebied met daarin 2500 meren), de bomen en de in dit gebied levende 
diersoorten zoals bevers, herten, wolven, beren en elanden.  
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We komen heel wat sporen van gemelde diersoorten tegen: voet-afdrukken, 
vraatsporen, bever-dammen maar vooral poep in allerlei vormen en hoeveel-

heden. 
In het park zwerven ongeveer 
800 zwarte beren rond. Op de 
uitgereikte folder lezen we: bij 
confrontatie make men een 
rustige, omtrekkende bewe-
ging. Net als bij onze 
Galloways en andere robuust 
uitziende paarden of 
runderen. Wij zijn tijdens die 
wandeling en ook daarna 
geen beren op onze weg 
tegengekomen. Maar, het kan 

wel. Zoals dochter lief enkele jaren geleden tijdens een trimtocht met de fiets 
overkwam. Voor haar op de openbare weg scharrelde een beer rond. Op 
advies van een mede weggebruiker hebben ze toen maar gewacht tot de 
beer verdwenen was. Opmerking van onze gids: beren zijn banger voor ons 
dan omgekeerd. Maar wat te doen als de beer dat vergeten is! 

wat stevige dammen gezien, dammen waar je met enig balanceren overheen 
kunt lopen. De dieren zelf hebben een schuwe leefwijze. 
 
De wandeltocht wordt 
afgesloten men een 
eerste kanotocht over 
een kunstmatig meer dat 
in de jaren 1920 is 
aangelegd voor elektri-
citeitsopwekking.  
Van de oorspronkelijke 
begroeiing zijn nog een 
groot aantal stronken 
van dennen zichtbaar in 
allerlei verschijningsvor-
men, door de inlanders 

(doodskoppen). 
Mooie karikaturen waar-
van ik graag eentje in mijn tuin zou willen.  
De twee daarop volgende dagen zijn we steeds tot ons Indianenvoertuig 
veroordeeld. Uiteindelijk ging ons dat peddelen redelijk af. Tenminste, zolang 
het windstil is en het water er rimpelloos bij ligt! De laatste dag wordt het erg 
spannend.  
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te zien opkomen. 
Dat lukt aardig. We maken een lange tocht van ruim een uur over het meer 
en komen uiteindelijk in een kreek terecht waar we muisstil verder peddelen. 
Onze bestemming: een stevige beverwal met bewoning. Helaas, Willem B. 
geeft niet thuis. Tegen tienen wenden wij de steven en komen weer op het 
grote meer. Ondertussen is er een vrij straffe wind opgestoken met eerst 
kleine, maar naar mate we verder vorderen steeds grotere golven die tegen 
de kano aanklotsen. Als geboren landrot maak ik een moeilijke tijd door. 
Gelukkig, na drie kwartier doemt er een eiland op. Wij leggen een stevig 
kampvuur aan en Marc, onze reisgids, rommelt met ketels, potten en pannen. 

wentelteefjes van dikke sneden wit brood, bedekt met gebakken spek en 
daaroverheen een flinke scheut suikeresdoornsiroop. De in mijn ogen 
onmogelijke combinatie is overheerlijk. Ik kan u het recept van harte 
aanbevelen.  

Na het ontbijt volgt de afsluitende kanotocht. De wind is stevig, de golven nog 
hoger. Om de zoveel tellen komt een rollende watergolf op ons af. Enkele 
malen floept een schuimkop over de rand van het vaartuig. Voorin de kano 
gezeten lijd ik in stilte. 
Na anderhalf uur ploeteren zit het watergedeelte erop. We rusten wat uit in de 
zon en wachten op de stoomwolken uit de drijvende sauna op enkele 
tientallen meters van de kant van het meer. Grote handdoeken en gewoon 

bereiding van de lunch. Een ander meereizend echtpaar peddelt al naar de  
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sauna. Nu wij nog. Van de volgende momenten weet ik alleen dat ik in de 
kano ben ge-
stapt en ik 
luttele secon-
den later met 
mijn hebben 
en houden in 
het water lig. 
Consternatie 
en gevloek. 
Even later 
loop ik als een 
Robinson 
Crusoë met 
een grote 
handdoek om 
de lendenen. 

horen we een kreet. 
De echtgenoot van het andere koppel wil ook ons naar de sauna halen. 
Helaas, net al bij het meisje Loos, waren voor hem de golven te hoog en hij 
gaat kopje onder in het koude meer. Als zijn kano bij ons langs komt drijven 
worden we zomaar gepromoveerd tot hulpverleners-op-het-water. Voor mij 
een onmogelijke combinatie. Manmoedig stapt Riekie in het water en brengt 
peddels en boot op het droge en zwemt dan maar zelf richting sauna. 
Van het Algonquinpark is één den mij het meest bij gebleven: de eastern 
pine, bij ons bekend als de pinus strobus. Ook Weymouthden genoemd. 
Deze pinus groeit in het oostelijk deel van Canada en Noord Amerika. Bij de 
kolonisatie van Amerika was deze den erg gewild bij de houtkappers. Het is 
een hoge, tot 70 meter recht opgaande den die in de bewerking heel geschikt 
bleek als mast voor zeilschepen. Met die kennis is de boom eeuwenlang 
massaal gekapt. Gelukkig hebben de bomen in de grote parken nu een 
beschermde status. 
In Nederland kan men mooie exemplaren van de pinus strobus aantreffen in 
parken en oude landgoederen. Bij het beproeven in Nederland van de pinus 
strobus voor de bosbouw leek deze den een waardevolle bosboom te 
worden. In Engeland spendeerde een gepensioneerde kolonel Weymouth 
alle tijd en energie in het planten van grote aantallen. Helaas is de den op 
enig moment bevattelijk gebleken voor de roestziekte. De aanplant in 
Engeland is daardoor uiteindelijk mislukt. De naam Weymouth is gebleven. 
 

Paul en Riekie Notten, Moorveld.     
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Kerststal van Waterval in de sneeuw december 2010 

 
 
 

IVN Meerssen 
 

wenst u een vredig 
Kerstfeest en alle goeds 
in het nieuwe jaar 2012 
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SPONSOREN 
 
Deze ondernemers steunen ons met een financiële bijdrage: 
Slagerij America, Beekstraat 42, 6231 LG Meerssen, 043-3642261 

Amerikaanse Hal, Pletsstraat 8, Bunde, www.amerikaansehal.nl  
Apotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 5, 6231 EB Meerssen 

Foto Artica, Volderstraat 13, 6231 LA Meerssen, 043-3642896 

Autoservice Meerssen, Weerterveld 18, 6231 ND Meerssen, 043-3580208 

Bunderstraat 109, 6231 EJ Meerssen, tel: 043-3642393 

Transportbedrijf P.Brassé, Groot Berghem 42,  6235 BL  Ulestraten 

BUNDER BRÄU bierspecialiteiten, Roggeveldstr.14,Bunde www.bunderbrau.nl 

Café A ge Pannes, Panhuis 20, 6305 AR  Schin op Geul, 043-4591439 

Café Ghijsen, Raar 15, 6231 RP Meerssen, 043-3643386 

Café-terras AU SOLEIL, Grendelplein 11, Valkenburg tel: 043-6012768 

Camping aan Geul en Bos, Houthemerweg, 043-3642085 / 06-54604580 

Camping het Geuldal, Gemeentebroek 13, Meerssen, 043-6040437 

Camping Meerssen, Houthemerweg 95, Meerssen, tel: 043-3654743 

Stomerij Clean Inn,  Bunderstraat 76,  6231 EL Meersen, 04303644212 

C1000  Dijkstra,  Bunde, 043-3652244  

De Groenteschuur, aardappelen, groente en fruit, Geulstr.45, Bunde, 3645260 

Aannemersbedrijf De Jong, Meerssen, 043-3642391  

Stg.Gemeenschapshuis De Stip, Meerssen, 043-3650522, bgg 043-3643445  

Rijwielhuis Jean-Pierre Dieteren, Bunde, 043-3648939 

ETOS Mullenders, St.Rochusstraat 22, 6241 CD Bunde, 043-3650210 

Centrum voor Fysiotherapie en Medische Fitness, Meerssen, 043-3644066 

Heads Hairfashion, St Josephstraat 21, 6231 EC  Meerssen, 043-3648765 

Hoveniersbedrijf Cordewener Groen, Pasweg 1a, Bunde 043-3648548 

Kapsalon Haarmode Jacobs, St.Catharinastr. Ulestraten, 043-3643107 

Bakkerij Kleintjes, Gasthuisstraat 20, 6231 JW  Meerssen, 043-3642283 
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R.Lardenoije, Vliek 11, 6235 NR Ulestraten, 043-3643234 
Fysiotherapie Laumen en Leszczynski Bunde, 043-3645332 
Loodgietersbedrijf Krauth, Bunderstr.13, 6231 EH Meerssen, 043-3642275 

, Glacisweg 67A,  Maastricht, 043-3253266 
Gebroeders Odekerken, voor al uw bestratingen, 043-3644448 
Slijterij Wijnhandel Bernard Rekko, Meerssen, 043-3642533 
Rovisport, Bunderstraat 27, 6231 EH  Meerssen, 043-3647923 
P.Sassen VOF Transportbedr.grond- en sloopwerken, Bunde, 043-3641468 
Mechanisatiebedrijf Schouteten, Genzon 14, Ulestraten, 043-3643210 
Slagerij van de Nobelen, Agnesplein 4, 6241 CA Bunde 
Schildersbedrijf Bert Smoorenburg, Broekhoven 1, Geulle, 043-3653360 
Tandheelkundig Centrum Bunde, Burchtstraat 35, 6241 CR  Bunde 
Tandartsenpraktijk Stegen, Aan de Gapert 4, 6231 BX  Meerssen 
Tijs Hillen Makelaardij BV, St. Agnesplein 5, 6241 CA  Bunde, 0433655655 
Natuursteenbedrijf Valksteen, De Valkenberg 1B, Valkenburg, 043-6014858 
Verhey Meubelen, Beekstraat 35-37, 6231 LE  Meerssen, 043-3642941 
Hotel-Restaurant Vue des Montagnes Geulhem, 043-6040652 
Wonen  Meerssen, Bunderstr.28, 6231 EL Meerssen, 043-3664777 
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Gemeentebroek 6  6231RV Meerssen 
Tel 043-3642161 

Internet www.uitspanningdenachtegaal.nl 
Mail denachtegaal@planet.nl 

 
iedere dag geopend vanaf 10.00 uur 

 
 
 
 

 
 

 

mailto:denachtegaal@planet.nl

