Secretariaatsadres: Rijksweg 101, 6267 AE Cadier en Keer

VERSLAG JAARVERGADERING
D.D. 23 APRIL 2010
Vastgesteld tijdens jaarvergadering d.d. 15 april 2011

Aanwezig:

5 bestuursleden
9 leden

1.

OPENING
De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Hij deelt mede dat
het voor de VtN een triest jaar is geweest verwijzend naar het overlijden van oudvoorzitter Sjeuf Felder, oud-secretaris Willy van de Ven en de leden Dre Bemelmans
en Jan Bomhof. Tevens deelt de voorzitter mede wie zich heeft afgemeld en de agenda
wordt vastgesteld.

2.

NOTULEN JAARVERGADERING D.D. 24-04-2009
Na een ingelaste leespauze zijn er geen inhoudelijke opmerkingen uit de vergadering
ten aanzien van het verslag en wordt dit daarmee vastgesteld.

3.

MEDEDELINGEN DOOR DE VOORZITTER
Door de voorzitter worden onderstaande onderwerpen onder de aandacht gebracht:
3.a.
De vereniging telt thans 372 gezinsleden, waar van 36 buiten Cadier en Keer wonen.
Er hebben zich in 2009 6 nieuwe leden aangemeld. In deze periode zijn 25 leden
afgemeld
3.b.
In het Savelsbos, nabij De Beuk, vindt sinds ruim een jaar, midden bosbeheer plaats.
Dit is een ouderwetse vorm van beheer. Hoewel sommige in het begin hier argwanig
tegen aankeken wordt nu toch geconcludeerd dat deze wijze van beheer zijn vruchten
afwerpt.
3.c.
Bij de voorgenomen herinrichting van het Raadhuisplein was men in den beginne
voornemens om alle bomen te handhaven echter is naderhand de problematiek van
wortels nabij het oppervlak aan de orde gekomen. Mogelijk wil de gemeente alle
bomen weg. De VtN heeft zich, in overleg met wethouder Opreij, ingezet voor het
behoud c.q. compensatie van bomen op het Raadhuisplein.
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3.d.
Meer dan de helft van de jonge lindebomen langs de Backerboschweg zijn afgebroken.
De gemeente zou in plantseizoen deze vervangen door nieuwe exemplaren.
3.e.
De oude kinderkopjes van de Rijksweg (voorheen Steenweg) worden ingepast bij de
cirkel behorend bij het nieuwe kunstwerk. De onthulling van het kunstwerk is 4 juni
2010 voorzien.
3.f.
In samenwerking met de Historische Kring is op 11 september 2009 een gedenkteken
opgericht ter ere van 65 jaar bevrijding en een verwijzing naar het feit dat vrijheid niet
vanzelfsprekend is. In het bijzonder is aandacht besteed Pvt. Albert H. Strahle, die als
enige Amerikaanse soldaat bij de bevrijding van Cadier en Keer op 13 september
1944, op thans de hoek van de Bemelerweg en Alexanderstraat gesneuveld is. Ter
plaatse van de groenvoorziening op deze hoek is het monument (een grote kei met
plaquette) onder grote belangstelling geplaatst. Aanwezige gasten waren Old Hickoryveteranen, familielid van Albert H. Strahle, vertegenwoordiging van de gemeenten
Mission (Texas) en Margraten, mijnheer pastoor, superintendent American Cemetery
en vele anderen. Een bijdrage aan de onthulling werd geleverd door de Jonkheid Keer
2000. 2nd Armored Division, diverse authentieke Amerikaanse legervoertuigen en de
muzikale omlijsting was van de fanfare. St. Blasius.
Rond de jaarwisseling is door Jurgen Mingels, Harry Beckers en aanhang een
tegenbezoek gebracht.
3.g.
Op dit moment vindt er ook een jaarvergadering plaats bij IVN Margraten. Hierbij zal
door het bestuur kenbaar worden gemaakt dat het IVN Margraten per 1-1-2011 wordt
opgeheven. Over eventuele overname van middelen en taken vindt overleg plaats door
het bestuur van het IVN en het VTN. Er zal een artikel hierover in ’t Wiet Klieef aan
worden gewijd. De circa 110 leden van IVN Margraten zullen een informatiebrief
ontvangen inclusief een exemplaar van ons verenigingsblad.
3.h.
Gezien er weinig standhouders en minder bezoekers waren is besloten de Kerstmarkt
niet meer in deze vorm te organiseren. Ter vervanging zal wel een alternatief onder de
naam van Kerst In plaatsvinden. Afhankelijk van de respons zal bekeken worden of de
Kerst In voor herhaling vatbaar is.
3.i.
In 2011 bestaat de VtN 45 jaar. Om dit 7e lustrum niet onopgemerkt voorbij te laten
gaan zal er een wandeling worden georganiseerd, de website en pr-blaadje worden
geactualiseerd. Verder zal als uitloper in 2012 een bezoek met bus aan de Floriade
worden georganiseerd.
In 2016, bij het 50 jarig bestaan, zal er weer groots uitgepakt worden, bijvoorbeeld
met een fotoboek.
4.

VERSLAG PENNINGMEESTER
De penningmeester geeft een overzicht van de financiële situatie van de vereniging en
geeft een toelichting op de jaarrekening 2009 en de begroting van 2010 aan de hand
van de uitgereikte financiële stukken. Expliciet wordt uitleg gegeven over de kosten en
giften in relatie tot het oprichten van het monument ter ere van Albert Strahle in 2009
Het jaar 2009 heeft geresulteerd in een goed financieel resultaat (batig saldo).
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5.

VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
De kascontrolecommissie bestond uit Wiel Becker en Martin Butink.
De financiële bescheiden zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Dank aan de
penningmeester en men verleent hem gaarne décharge.

6.

VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE
Wiel Becker blijft lid van de commissie.
René Spronck wordt benoemd tot nieuw lid.

7.

BESTUURSVERKIEZING
De aftredende bestuursleden zijn de heren Anton Weijers en Lando Mulleneers.
Alle voornoemde personen stellen zich herkiesbaar. Allen, die zich herkiesbaar hebben
gesteld, worden door acclamatie herkozen.

8.

VERSLAG DOOR DE LEIDERS VAN DE WERKGROEPEN
Onderstaand beknopt jaarverslag betreffende de pijlers van de vereniging.
BIJENWEIDE
Pierre van de Wal, deskundig imker uit Bunde, verzorgt nog steeds onze bijen in de
bijenweide. De imker meldde dat er veel bijennesten kapot zijn. Hij is bezig met
herstelwerk. Hij heeft 35 volken, er zijn enkele volken op aardbeien en fruitbomen in
Bemelen gezet. Na half mei is de zwermperiode dat de koningin uitzwermt. Binnen
enkele weken maakt hij onze korven in orde. Pierre krijgt een vergoeding van 45 Euro
per jaar voor de kosten. Van hem wordt ook de honing gekocht en vervolgens
doorverkocht (2,50 Euro/pot). De winst wordt gebruikt voor de suiker en melk tijdens
de maandagmiddagbijeenkomst.
1STE ZATERDAG
Op een doe-zaterdag bedraagt de opkomst tussen de 7 en 15 mensen.
Een aantal vaste medewerkers kunnen om persoonlijke redenen niet meer elke keer
meehelpen. Daar staat tegenover dat er een aantal anderen mee zijn komen helpen.
Deze werkgroep functioneert prima!
Jaarlijks worden de geologische monumenten en de Fontein onder handen genomen en
komt natuurlijk de opschoonactie aan bod. Daarnaast vinden er waar nodig nog andere
werkzaamheden in het buitengebied plaats. Verder helpt men ook bij de opbouw van
de Kerstmarkt.
JEUGDGROEP
Vorige zomer: gipsafdrukken maken van sporen, voorjaarswandeling, groentetuin
bekijken, insecten vangen. In het najaar naar CNME Jekerdal, paardenactiviteit en
dassenburcht bezoeken. Dit jaar schapen scheren, vogels luisteren, nestkasten maken
etc. Er wordt geprobeerd om elke periode een ander thema te behandelen. Zo zijn er de
thema’s grond en geologie, planten, kleine diertjes (insecten e.d.) zoogdieren, vogels.
Een aantal onderwerpen keert elk jaar terug omdat die erg populair zijn, zoals
nestkasten maken, zandkaarten maken, kerststukjes maken en natuurlijk het
waterpracticum in de Eysder Beemden.
In het algemeen zijn er ongeveer 10 kinderen. Jaren geleden waren het vooral meisjes,
momenteel zijn het vooral jongens. Er zijn zelfs kinderen uit Partij, uit Maastricht en
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uit Libeek.
Met het huidige systeem van contributie (€10,- voor VTN leden, €20 voor niet VTN
leden) worden de meeste ouders ook lid van de VTN.
NESTKASTJES EN VOGELS
Binnen deze werkgroep loopt het ook goed Men heeft ook de indruk dat het met de
vogelstand in het algemeen goed gaat. Wiel Roosen en Martin Butink zijn de leiders
van deze werkgroep. In totaal hangen er circa 270 kastjes. Afgelopen winter is er veel
bijgevoerd zoals appels, zaad en oud brood met dank aan de gulle gevers.
Sedert 2 jaar heeft er geen roofvogelnest inventarisatie meer plaatsgehad. Er wordt een
omroep gedaan om dit weer te doen.
KALKGRASLANDEN EN FLORA
Elk jaar worden van het SBB Wolfskop en omgeving en Heerderberg en omgeving
bezocht. Van het Limburgs Landschap worden Koeberg, Julianagroeve en
Schiepersberg bezocht. Onlangs kwam er een vraag van Nicole Cordewener om het
onderzoek van Dr. Jo Willems over de Aapjesorchis door te zetten. Het hangt ervan af
hoeveel werk dat vergt, of we beslissen daaraan mee te doen.
De ontwikkeling van de Wolfskop ziet er goed uit, behalve dat er veel distel ontstaat
op het voormalig hellingbos. Dat zal na een aantal jaren wel verdwijnen. Er staan daar
nu ook veel Koningskaarsen, dat maakt het al weer een stuk beter. Het voormalig
sparrenbos is mooi schraal. Het afgelopen jaar vonden we er 164 soorten planten
De Heerderberg ontwikkelt zich ook goed. Steeds meer Ratelaars (kleine en ruige) in
het gebied. Tevens enige plek in de buurt met Kruisdistel. We vonden er vorig jaar
128 soorten
De Koeberg heeft ook een mooie vegetatie, zelfs met enkele orchideeën. Er werden
afgelopen jaar 130 soorten gevonden.
Julianagroeve lijkt soms wat verwaarloosd. We kunnen er niet altijd in vanwege de
Oehoe.We vonden er 128 soorten.
Schiepersberg, een klein kalkgrasland met enkele bijzondere soorten. 130 soorten
werden er in 2009 gevonden. Dit is ook het gebied waar Dr. Willems vele jaren
onderzoek heeft gedaan.
De gegevens over elk jaar worden elk jaar naar de eigenaar gestuurd samen met de
vraag om opnieuw vergunning te krijgen om er de flora te inventariseren
WEGKRUISEN EN KAPELLEN
Willy is ons als werkgroepleider ontvallen. Het maken van de paaskransen is door de
andere leden opgepakt. De kransen zijn weer door de dames gemaakt en door anderen
aan de kruisen gehangen. Dank voor inzet en mooie uitvoering. Bij het weghalen van
de kransen zal er meteen gekeken worden of er beschadigingen zijn. Het onderhoud
zal opnieuw geinventariseerd moeten worden en er zal een volledige plattegrond en
onderhoudsschema gemaakt moeten worden. Enkele kruisen die aandacht behoeven
zijn: bij hertenkamp (sokkel en kruis kapot), hoek Beatrixstraat (kruis rot), kruis bij
rotonde (sokkel maken) en kruis van Harry Fraats (diverse punten) Mogelijk
verplaatsing van buxus, ten behoeve van kransen, die nu bij Huize St. Gerlach staat.
Deze werkgroep is op zoek naar enige nieuwe leden die zich willen inzetten voor het
behoud van veldkruisen en kapellen.
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MEIDOORNHEGGEN
Het heggenscheren in 2009 is weer prima verlopen. Deze activiteit is al jarenlang een
vaste inkomstenbron. Er zijn een aantal nieuwe werkers en het verzoek staat nog
steeds aan jongeren om hieraan deel te nemen. Men wil zwaardere motorhegscharen
aanschaffen in plaats van het aggregaat. Zonder dit heg scheren door de VtN zou het
voortbestaan van deze natuurlijke afscheiding in gevaar zijn. Als tegenprestatie krijgen
wij van de agrier de subsidie die hij hiervoor ontvangt. Het snoeihout wordt met een
stookontheffing verbrand.
AMFIBIEËN REPTIELEN EN WATERDIEREN
Er zijn geen bijzonderheden door deze werkgroep over 2009 te melden. In dit jaar is er
weinig gemonitord. Wel zijn er hulpmiddelen voor onderzoek ontvangen.Verder kan
medegedeeld worden dat een agressieve bacterie actief is
De VtN maakt nog steeds deel uit van het platform van de geelbuikvuurpad en
vroedmeesterpad en hierbij vindt veel informatie-uitwisseling plaats. Met de populatie
van de vroedmeesterpad gaat het relatief gezien goed. Het klungelke trekt dan ook op
richting de bebouwde kom.
In elk nummer van ons vereningsblad is er een artikel dat dit onderwerp beschrijft.
VERZORGINGSGROEP
Deze groep voorziet ‘werkers te velde’ steeds van lekker eten en drinken. Dit wordt
door eenieder ten zeerste gewaardeerd. Ook deze groep doet prima werk en ook
binnen de groep loopt het perfect. Opnieuw welverdiende complimenten!!!
WANDELINGEN EN LEZINGEN
Op 26 april 2009 is de lentebloesemwandeling geweest met tekst en uitleg van Hub
Hodselmans over bomen en paddestoelen. De seniorenwandeling bestaat gemiddeld
uit een groep van 12 personen. Bij slecht weer komt deze groep samen in het
verenigingslokaal.
Alle medewerkers aan de Kerstmarkt worden hartelijk bedankt voor hun inspanning.
Voor meer informatie over het reilen en zeilen van de Kerstmarkt wordt terug
verwezen naar 3.h.
Er zijn in 2009 diverse lezingen geweest over roofvogels en amfibieën. Er zijn films
getoond door Frans Haesen (Onthulling monument Albert Strahle) en Jo Purnot
(Akkers van Margraten). Daarnaast worden op de maandagmiddag-bijeenkomst
regelmatig dia’s en dvd’s vertoond over bijvoorbeeld ons mijnverleden, geologie en
vuursteenmijn.
’T WIET KLIEEF
Het verenigingsblad is het cement van onze vereniging..
In 2010 zijn 4 nummers in een oplage van 450 exemplaren van ons periodiek
uitgebracht. Een nummer bestaat uit circa 40 bladzijden. Er worden circa 10 boekjes
gratis uitgereikt zoals aan de bibliotheek, Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap, IVN.
We prijzen ons gelukkig steeds voldoende kopij te krijgen. Toch is het goed als ook
andere mensen eens een stukje insturen. Onlangs de wijze van presenteren van de
waarnemingen veranderd in een tabel. Dit is overzichtelijker. De klacht dat de letters
in de tabel te klein zijn wordt serieus genomen. Eén en ander moet ook met de drukker
worden afgesproken.
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MAANDAGMIDDAGBIJKOMSTEN
Hoewel geen ‘formele’ werkgroep van de Vereniging Tot Natuurbehoud is ook verslag
gedaan van de wekelijkse maandagmiddagbijeenkomsten in het verenigingslokaal.
Deze gezellige bijeenkomsten worden gemiddeld door zo’n 15 mannen bezocht. Het
zou gezellig zijn als ook vrouwen hierbij vertegenwoordigd zouden zijn. De
onderwerpen die de revue passeren hebben betrekking op een breed scala van
natuuronderwerpen zoals bijvoorbeeld het buitengebied van Keer en lopende
activiteiten bij de VTN. Bijzondere waarnemingen van natuurverschijnselen, planten
en/of dieren worden hier gemeld en vermeld in ons blad.
10.

RONDVRAAG
Jo Decker merkt op dat er bij de Zwarte Weg 2 grote hopen dor gras liggen. Hij zal dit
melden bij de gemeente en verzoekt zo mogelijk bij illegale dumpingen kentekens te
noteren.
Frans Mingels stelt voor om de waterbak van de put bij de Nekami leeg te maken en
opnieuw af te stucen. Tevens is het wenselijk om de put bij de kerk schoon te maken.
Verder merkt hij op dat de Fontein bijna droog staat.
Voor het overige wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

11.

SLUITING
De voorzitter bedankt met veel eer en genoegen alle aanwezigen voor hun bijdrage en
sluit de vergadering af. De aanwezigen kunnen in het café van ’t Keerhoes een
consumptie nuttigen voor rekening van de VtN

Cadier en Keer, 30 maart 2011
Lando Mulleneers, secretaris
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