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INSECTENCURSUS MET ALS THEMA
ZWEEFVLIEGEN
door Jan Hermans
In juli organiseert Landschapsvereniging De Kringloop een
insectencursus met als thema
ZWEEFVLIEGEN. Een ieder die na
de jaarvergadering van vrijdag 26
februari de lezing bezocht heeft,
heeft toen al kunnen genieten
van de kleurenpracht en variatie
binnen deze vliegengroep.
Verschillende zweefvliegen zijn na
enige instructie en uitleg als
groep en soms zelfs als soort
goed herkenbaar; vandaar dat het
bestuur besloten heeft om dit jaar
een cursus over deze insectengroep te organiseren.
Voor deze cursus wordt een
speciaal cursus/veldboekje
samengesteld waarmee veel
zweefvliegen op naam gebracht
kunnen worden. Behalve een
aantal onmisbare excursies wordt
tijdens de binnenavonden
voornamelijk aandacht besteed
aan het determineren van zweefvliegen. Ook wordt geleerd op
welke wijze zweefvliegen geconserveerd en geprepareerd moeten worden.
De cursus kost 15 Euro (cursus-

2

boekje, prepareer- en veldmateriaal); voor niet-leden 20 Euro.
De cursusdata zijn als volgt:
VRIJDAGAVOND 9 JULI:
introductieavond rond het thema
zweefvliegen. Na een korte
inleiding over de bouw en de
herkenning van een zweefvlieg,
gaan we al snel aan het werk met
determineren.
De avond begint om 19.30 uur en
duurt tot 22.00 uur. Plaats van
bijeenkomst: centrale ruimte
Basisschool Triangel, Linnerhof
36 te Linne.
ZONDAGOCHTEND 11 juli:
zweefvliegenexcursie naar de
Doort bij Echt. Start om 9.00 uur
vanaf de parkeerplaats
Staatsbosbeheer langs de
Doorderweg (weg tussen echt en
Dieteren). De excursie duurt tot
12.00 uur. Laarzen aanbevolen.
ZONDAGOCHTEND 18 juli:
zweefvliegenexcursie naar
landgoed Hoosden bij Sint

Odiliënberg. samenkomst Kerkplein te St. Odiliënberg waar de
excursie om 9.00 uur vertrekt. De
excursie duurt tot 12.00 uur.
Laarzen noodzakelijk.
VRIJDAGAVOND 10 september:
determinatieavond zweefvliegen
in de centrale ruimte van Basisschool Triangel, Linnerhof 36 te
Linne. De avond begint om 19.30
uur en duurt tot 22.00 uur.
ZONDAGMORGEN
19 september: afsluitende
excursie naar de bloeiende heide
van de Meinweg. Start om 9.00

uur vanaf de parkeerplaats bij
manege Venhof te Herkenbosch.
De excursie duurt tot 12.00 uur.
Indien U interesse heeft voor
deze cursus dient U zich op te
geven VOOR zaterdag 26 juni. U
behoort pas tot de definitieve
deelnemers indien het cursusgeld is overgemaakt op rekening
van De Kringloop onder vermelding van insecten- of zweefvliegencursus 2010.
Wij wensen U alvast een leerzame cursus toe.
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EXCURSIE NAAR DE TUSCHPEEL
OP ZONDAGMIDDAG 30 MEI
door Jan Hermans
Op zondagmiddag 30 mei organiseert Landschapsvereniging De
Kringloop een excursie naar het
bijzondere hoogveengebied van
de Tuschpeel, in eigendom en
beheer bij de Stichting het
Limburg Landschap.
De excursie start om 14. 00 uur
vanaf de kerk in Heel; vanaf dit
punt carpoolen we naar de
exacte startlocatie, waar maar

beperkte parkeergelegenheid is.
De excursie eindigt tussen 16.00
en 17.00 uur. Stevige wandelschoenen zijn noodzakelijk; denk
ook aan verrekijker, vogel-,
insecten- en plantengids en
natuurlijk fototoestel.
De Tuspeel is maar 29 hectare
groot. Het maakte vroeger deel
uit van een groter aaneengeslo-
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ten heide- en veengebied. Ten
westen van de Napoleonsbaan
ligt de Beegderheide, een ander
waardevol restant van het oude
heide- en veenlandschap. De
Napoleonsbaan is in de Franse
tijd aangelegd.
In 1974 kocht Stichting het
Limburgs Landschap de Tuspeel
aan. Hiermee werd voorkomen
dat het gebied eventueel door
grindwinning verloren zou gaan.
Direct naast, maar meters lager
dan de Tuspeel, liggen grote door
grindwinning ontstane plassen.
Deze zijn als drinkwaterbekkens
van de WML in gebruik.
Natuurwaarden
Door een ondiep in de bodem
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aanwezige leemlaag in de vorm
van een schotel, wordt de hoge
grondwaterstand in de Tuspeel in
stand gehouden. In deze vochtige
laagte is in de loop der eeuwen
veenvorming opgetreden. Het
veen in de Tuspeel is niet als turf
in de kachels van de vroegere
bevolking verdwenen. Daarom
ligt hier nu een voor MiddenLimburg uniek hoogveengebiedje.
Een dergelijk gebied is niet
soortenrijk, maar de soorten die
er staan zijn wel erg karakteristiek
en zeldzaam.
In het veen liggen enkele poelen,
waarin Drijvend fonteinkruid en
prachtig bloeiende drijftillen van
Waterdrieblad groeien.
De Kleine groene kikker vormt er
in mei mooie kwaakkoortjes en
Kleine watersalamanders planten
zich er voort.
De poelen zijn verder een geschikt leef- en voortplantingsgebied voor diverse soorten
libellen, waaronder Noordse
witsnuitlibel, Koraaljuffer, Venglazenmaker en Grote keizerlibel.
Langs de randen groeien diverse
veenmossen. Op de echte
hoogveenmosbulten (met Wrattig
en hoogveen-veenmos) groeit
Kleine veenbes, een langblijvende
heideachtige met cyclaamachtige, kleine roze bloempjes,

Witte snavelbies en Ronde
zonnedauw. Op de hoger gelegen
veenbulten komen naast Dopheide ook pollen Lavendelheide
voor.
Op de randen van de schotelvormige laagte en op de drogere
plaatsen groeit oude, goed ontwikkelde Struikhei van wel 40 cm
hoogte. Deze afwisselende droge
en vochtige heide is het leefgebied van het Groentje, een
groene dagvlinder die tot de
groep van de blauwtjes behoort.
Een andere opmerkelijke vlinder
die hier massaal voorkomt is de
Phegeavlinder, een in Nederland
zeldzame nachtvlinder die overdag actief is.

Op uitdrogende veenpakketten
zet de verlanding in met Zachte
berk en Vuilboom. De ondergroei
van het berkenbroekbos bestaat
uit Eenarig wollegras, dat ook
veel tussen de hoogveenbulten

voorkomt. Deze jonge berkenstruikjes zijn een geschikt broedgebied voor Fitis en boompieper.
Langs de randen kan men
Levendbarende hagedis zien
wegschieten. Op de overgangen
bij de veenplekken, waar droog
geel zand verschijnt leven verschillende insecten. De meest
opmerkelijke vertegenwoordigers
zijn zandloopkevers, wilde bijen
en diverse graafwespsoorten.
Tijdens onze excursie zullen we
aan al deze facetten aandacht
besteden.
Beheer
In de periode van 1985 tot 2001
is de ontwateringsgreppel dicht
gemaakt om water in de Tuspeel
te houden. De naast de Tuspeel
gelegen akkers zijn pachtvrij
gemaakt. Natuurherstelprojecten
zijn uitgevoerd om de
hoogveenontwikkeling op gang te
brengen, waarbij regelmatig de
berkenopslag op de veenplaat
wordt verwijderd. Naald- en
loofbossen zijn gedund en aan de
zijde van de Napoleonsbaan is
een mooie afwisseling van heide
met bremstruweel tot
ontwikkeling gekomen.
Het toekomstige beheer zal
moeten blijven bestaan uit het
regelmatig verwijderen van
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ongewenste boomopslag en het
bijsturen van het ingezette
begrazingsbeheer.
Het belang van levend
hoogveen
Vroeger waren er in Limburg
grote aaneengesloten
hoogveengebieden zoals in de
Peel. Verspreid over de provincie
liggen thans nog kleine snippers

hoogveen, waarvan de Tuspeel er
een is. De waterhuishouding in
hoogveengebieden is essentieel.
Hoogveengroei treedt alleen op
bij hoge, stabiele waterstanden,
waarbij regenwater de enige
aanvoer is.
Het vasthouden van zoveel
mogelijk gebiedseigen water is

u

MUSSENLEVEN
Onder dakpannen is het warm
en veilig.
Wat wil je meer als mus
die een puntgaaf wijfje heeft
en drie gulzige koters?

kwettert dat jonge tuig van mij
dat het leven een feest is,
een pretoperette in een
achtertuin,
een circus met clowns en fratsen.

Dat heb ik altijd gewild:
op de dakgootrand even uitblazen
en doen alsof je niets hoort
van dat geruzie om een
broodkorst.

Het lijkt een burgerlijk
vogelbestaan:
een achterplat met een stronkige
struik,
een dakgoot, een nest onder een
dakpan,
maar hoe geweldig het is,
weten wij mussen alleen.

Terwijl zwaluwen zich de
zenuwen
werken om in die kleine kopjes
oceanen en werelddelen te
stampen
en oefentochten van kilometers
uitzetten,
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Door: Lou Vleugelhof
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“LANDSCHAPSVERENIGING DE KRINGLOOP”
JAARVERSLAG
OVER HET VERENIGINGSJAAR 2009
door Ans Homburg
Op vrijdag 27 februari 2009 is de
jaarvergadering gehouden over
het verenigingsjaar 2008. Daarbij
waren 44 personen aanwezig.
Tijdens de jaarvergadering werd
Dhr. Lins Baars benoemd tot Lid
in de orde van Oranje- Nassau. Hij
kreeg de versierselen opgespeld
uit handen van Loco-burgemeester Twan Huijskens. Lins
kreeg deze onderscheiding,
omdat hij al meer dan 25 jaar
penningmeester is van de Kringloop Dit werd gevierd met een
hapje en een drankje.
Het jaarverslag van secretaris Ans
Homburg werd goedgekeurd.
Het financieel overzicht van penningmeester Lins Baars verkreeg
de goedkeuring van de vergadering, nadat ook de kascontrolecommissie, bestaande uit mevr.
A. Van Oosten en dhr. M. Richter
er haar goedkeuring aan had
gegeven. Mevr. A. van Oosten is
aftredend. In haar plaats is mevr.
M. Voerman benoemd die samen

met dhr M. Richter deel uitmaakt
van de kascontrolecommissie
over 2009.
Bestuur
Binnen het bestuur waren de
heren Lins Baars en Karel
Welters aftredend en herkiesbaar. Beiden werden door de
vergadering met unanieme
goedkeuring voor een nieuwe
periode herkozen.
De samenstelling van het bestuur
is momenteel als volgt: Jan
Hermans voorzitter, Ans Homburg secretaris, Lins Baars
penningmeester, en de leden
John Hannen, Lei Hulsbosch,
Karel Welters en Toos bakker.
Het bestuur vergaderde in 2009
11 keer.
In 2009 maakten wij wederom
dankbaar gebruik van onze
verenigingsruimte in Basisschool
Triangel. We zijn met deze ruimte
zeer tevreden. Cursussen,
lezingen en alle bestuursvergaderingen werden er gehouden.
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We zijn het bestuur van de Innovo
zeer erkentelijk voor de ons
geboden huisvesting.
De redactie van de Observatie,
jaargang 36-2009 bestond uit Jan
Hermans, John Hannen en Ans
Homburg. Observatie verscheen
6 keer; buiten de vaste redactieleden werd ook dit jaar weer door
enkele leden kopij aangeleverd.
Onze dank hiervoor.
De ledenadministratie werd
verzorgd door Lei Hulsbosch en
Lins Baars.
De Kringloop telde op 1 januari
2009 328 leden. In de loop van
2009 zijn er 18 nieuwe leden
bijgekomen en hebben 10 leden
zich afgemeld. De vereniging telt
per 31 december 2009 336
leden. Het ledenaantal van de
vereniging blijft stabiel.
Lei Hulsbosch hield ook in 2009
onze website voortdurend
actueel en besteedde daar veel
tijd aan. Op de site is informatie
te vinden over de vereniging in
het algemeen, ons contactorgaan
Observatie, cursussen, het
jaarprogramma en opgestuurde
waarnemingen.

8

Lezingen en excursies
30 januari
Dhr. M. Wieërs gaf een lezing met
als thema: de grens van Stevensweert tot Budel 52 personen
waren aanwezig bij deze interessante lezing, waarbij de moeizame totstandkoming van de
huidige rijksgrens in historisch
perspectief werd geplaatst.
27 februari
De dialezing van Jan Hermans
over Brits Colombia Canada was
geweldig, wat een mooie fotos
en een prachtig verhaal erbij. Er
waren ongeveer 86 personen die
genoten van de lezing. Na afloop
was er ook een verrassing voor
Jan Hermans en John Hannen;
zij kregen ieder een portret in
aquarel aangeboden, gemaakt
door ons lid Marcel Verwijlen.
Deze avond was er een om nog
lang aan terug te denken, een van
de aanwezigen noemde deze
avond: Een avond met een
gouden randje.
20 maart
60 personen genoten deze avond
van de dialezing die dhr. Paul
Voskamp gaf over het leven van
de Oehoe. Deze grote uil is
inmiddels een vaste broedvogel

geworden in Nederland.
30 april
Een uiterst geslaagde excursie
naar het Bunderbos, een mooi
gebied met uitbundig bloeiend
daslook. 45 deelnemers hebben
genoten van deze mooie dag.
Gidsen Jan Hermans en John
Hannen.
23 mei
De voorjaarsexcursie was alleen
voor leden bedoeld naar het
Gerendal. s Morgens stonden

40 personen aan de start, voor de
middagexcursie voegden zich
daar nog enkele leden bij. Het
was een mooie dag met goed
weer en een leuke picknickplaats
onder de bomen. De enige
opmerking was dat één van de
gidsen van Staatsbosbeheer niet
zo enthousiast was; hij vertelde
veel te weinig en dat was wel
jammer. Gelukkig hebben wij in
onze eigen vereniging mensen
die voor de nodige informatieve
aanvulling zorgden, waardoor het
afsluitende bezoek aan de
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vermaarde orchideeëntuin
positief werd geëindigd.
21 juni
20 personen deden mee aan de
excursie door het Beeselsbroek.
Een mooi gebied waar leuke
vondsten werden gedaan, zoals
de Melige toorts en de Bleekgele
hennepnetel. Gidsen Jan
Hermans en John Hannen
15 juli
Avondexcursie Nachtvlinders in
samenwerking met de Vrienden
van de Beegderhei. Na een korte
wandeling over de Beegderhei
werd speciaal naar de nachtvlinders gezocht. 20 personen
deden mee.
20 september
Ochtendexcursie naar de Groote
Peel. Onder leiding van de
gidsen Jan Hermans en John
Hannen hebben 40 deelnemers
onder mooie
weeromstandigheden genoten
van een prachtige ochtend met al
ontluikende paddenstoelen en
diverse libellen.
25 oktober
De excursie naar het Landgoed
Hoosden stond in het teken van
de herfst. De gidsen John
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Hannen en Jo van Pol lieten 30
deelnemers genieten van vele
mooie en bijzondere paddenstoelen zoals de asgrauwe
koraalzwam en de groene anijstrechterzwam.
20 november
De varia-avond was een groot
succes mede dankzij de royale
inbreng van de leden, maar ook
door de goede organisatie van Lei
Hulsbosch. Rond de 70 leden
genoten van deze prachtige
avond van uiteenlopende themas
zoals de Meinweg, nachtvlinders,
Antarctica en een verhaal over de
rupsendoder.
11 december
Deze avond waren 65 aanwezigen bij de dialezing die Jan
Hermans verzorgde over de
brandnetels en hun relatie met
insecten. Een zeer geslaagde
avond.
26 december
De traditionele kerstwandeling
ging dit jaar naar Vlodrop Station.
Met als Gidsen Jan Hermans en
John Hannen hebben 60
deelnemers genoten van de
wandeling door dit mooi gebied.

Cursussen
In 2009 zijn weer diverse cursussen gegeven.
* De Bomencursus: Ook dit jaar
werd weer een bomencursus
gegeven door dhr. Pierre
Theunissen en John Hannen
* De jaarlijkse vogelcursus voor
beginners en gevorderden
werd voor de 18e keer
gegeven, met als thema:
vogelgroepen van open water.
De gidsen voor deze cursus
waren: Leo Koster, Jo van Pol,
Scipio van Lierop, Nicky
Hulsbosch, Geert Peeters,
John Hannen, Jan Hermans.
* De Plantencursus voor de
beginners en gevorderden
werd wederom gegeven,
cursusleiders Jan Hermans,
John Hannen, Robert Knops,

en Jo van Pol.
* De jaarlijks terugkerende
Paddenstoelen en mossencursus blijft een succes.
Cursusleiders Jan Hermans,
John Hannen en Jo van Pol
zorgden weer voor een
boeiende cursus.
Het is vermeldenswaardig dat
een groot deel van de cursussen
die de vereniging geeft, telkens
weer zijn volgeboekt, hetgeen
toch wel wat zegt over de
kwaliteit die wij aanbieden. Met
dank aan de gidsen die veel tijd
en kennis steken in het maken
van de cursusboekjes en het
geven van de cursussen.
Bij de Gemeente Maasgouw
heeft de vereniging haar zienswijze doorgegeven betreffende
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het Ontwerp Zuidrand Linne.
De Gemeente Maasgouw heeft
samen met het I.K.L. een
groenplan Maasgouw mooier
opgesteld. Onze vereniging was
vertegenwoordigd in de
adviesgroep voor dit plan.
Ook is de vereniging alert op de
ontwikkelingen rond De lus van
Linne
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Rest mij nog een woord van dank
aan alle leden, die zich in 2009 op
welke manier dan ook voor de
vereniging verdienstelijk hebben
gemaakt. Het bestuur stelt het
enthousiasme en de inbreng van
uw ideeën zeer op prijs. Wij
hopen ook in 2010 weer op U
allen te mogen rekenen.

u

BUSEXCURSIE NAAR DE EIFEL
OP ZATERDAG 5 JUNI
door John Hannen

Traditioneel houden we om het
jaar een ééndaagse busexcursie.
Zodoende hebben we de laatste
jaren vaak de Eifel opgezocht
omdat hier nog altijd nieuwe
mooie plekjes te vinden zijn. In
2010 bezoeken we de
Sistigerheide (ook wel
Krekelerheide genoemd) en het
Golbachtall bij Rinnen, beide in
de buurt van Kall.
De excursiegebieden
In het westen van Duitsland ligt
De Eifel een uitgestrekt gebied
rijk aan natuur en mooie
landschappen. Het grenst aan de
Ardennen die op dezelfde wijze
zijn ontstaan. Landschappelijk is
de Eifel zeer gevarieerd. Zo zijn
diverse biotopen aan te treffen:
Berkenbossen, beukenbossen,
eikenbossen, maar ook
aangeplante sparrenbossen.
Bijzondere landschapselement
zijn: de hoogvenen,
kalkgraslanden, broekbossen, de
rotswanden en vochtige
weilanden. Door deze condities

komen in de Eifel bijzondere
vegetaties voor met zeldzame
planten en dieren.
Sistigerheide

Dit grasland is gelegen bij het
dorpje Krekel en ongeveer 100
hectare groot. Het valt onder de
natuurbeschermingswet sedert
1987. Het gebied bestaat uit
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uitgestrekte graslanden met
daartussen deels aangeplante
bossen. Karakteristiek zijn de
borstelgraslanden met ook kleine
plekjes vochtige heide. We
vinden hier een zeer aparte flora,
waar ook vele soorten vlinders en
andere insecten zijn te vinden. Zo
groeien er diverse soorten
orchideeën, zoals de Groene
nachtorchis, Welriekende
nachtorchis, Bergnachtorchis, de
Brede orchis en de Gevlekte
orchis. Op de schrale
borstelgraslanden is zelfs nog de
zeldzame Wolverlei aanwezig en
het Heidekartelblad.
Later in het seizoen bloeien hier
massaal Klokjesgentianen in de
delen met veenachtige bodem.
Andere iets gewonere soorten
zijn; Struikheide, Dopheide,
Tormentil, Stekelbrem, Kruipwilg,
Blauwe knoop, Borstelgras en
Pijpenstrootje. In de matig vochtige graslanden groeien Knoopkruid, Grote pimpernel, Wilde
bertram, Bergvenkel, Trilgras en
Egelboterbloem. Wanneer men
geluk heeft vindt de oplettende
waarnemer Maanvaren, Smal
wollegras, Rondbladig wintergroen en Klein wintergroen.
Zoals op vele plaatsen in de Eifel
bestaat de ondergrond uit
Devonische leisteen, maar ook
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kwartsiet komt veel voor.
De graslanden zijn ook zeer rijk
aan allerlei vlinders waaronder
veel Dambordjes, het lieflijke
Hooibeestje, het Bruin zandoogje
en de Rode vuurvlinder.
Golbachtall bij Rinnen

In de middagexcursie gaan we
naar het Golbachtall bij het dorpje
Rinnen. We wandelen paralel me
de Golbach en komen gedeeltelijk
langs en door een mooi VeldbiesBeukenbos. Deze plantengemeenschap wordt ook wetenschappelijk aangeduid als; Luzulo
luzuloides- Fagetum.
Kenmerkende planten voor dit

soort bossen zijn behalve Beuk
en Zomer- en Wintereik in de
kruidlaag Witte veldbies. Dit soort
bossen zijn typisch voor gebieden
met kalk in de bodem. In Nederland vinden we dit soort bossen
in Zuid-Limburg op het plateau
van Vaals en Epen. Andere
soorten die we in het Golbachtall
vinden zijn Gevlekte orchis,
Welriekende nachtorchis, Moeraskruiskruid, Blauwe monnikskap, Betonie, Springzaadveldkers
en het bij ons zeldzame Bergbeemdgras. Als we afdalen
richting de Golbach passeren we
een gedeelte waar de Wintereiken overheersen. Hier groeien
Fraai hertshooi, Kranssalomonszegel, Lelietje der dalen, Witte
klaverzuring en Trilgras. Het dal
van de Golbach herbergt weer
hele andere planten. In en langs
de beek groeien Paarbladig
goudveil, de mooie Bosooivaarsbek, de Grote keverorchis, de
Gele monnikskap, de onopvallende Bosroos en de Knollathyrus. Natuurlijk is bij de beek
altijd een gerede kans de Waterspreeuw te ontmoeten of een
IJsvogel.
Deelname en opgave
De kosten voor deze reis bedragen 45,00 per persoon. Dat is

inclusief de reiskosten, koffie en
gebak in de ochtendpauze, diner
in de middagpauze, koffie in de
middagpauze en de excursies.
Eventuele drankjes en dergelijke
komen voor eigen rekening.
Deze busreis is inmiddels
volgeboekt. Wij hebben enkele
aanmelders op de reservelijst
geplaatst en een aantal reeds
moeten teleurstellen. Sorry dat
wij niet meer leden kunnen
meenemen.
Mochten er vragen zijn over deze
excursie dan kunt u altijd contact
opnemen met Jan Hermans (voor
de excursies) tel. 0475 - 462440
of met Lei Hulsbosch (voor
algemene zaken en aanmeldingen) tel. 0475 - 463239.
Wij wensen u alvast een fijne
dag en veel wandel- en
kijkplezier toe.
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1959: HET GROENE KRUIS IN LINNE
BESTAAT 40 JAAR
deel 2
door René Theunissen
In het hoofdstukje parochieel
nieuws vinden we informatie over
kerk en kerkelijke verenigingen.
Pastoor in 1959 was V. Lemmens;
kapelaan was A. Naus en koster
Th. Schuren.
Leden van het kerkbestuur waren
Chr. Van Erdewijk; J. Peeters; H.
Schuren en C. Slabbers.
De kerk alhier kent geen bankenpacht en ook geen plaatsengeld.
In de plaats daarvan wordt in elke
Dienst één collecte gehouden,
waarbij iedere kerkbezoeker een
vrijwillige bijdrage gevraagd
wordt voor het onderhoud enz.
van de kerk. In het begin van het
jaar wordt alhier middels een
enveloppen-actie een vrijwillige
bijdrage gevraagd voor de bouw
van nieuwe kerken en voor de
eigen kerk.
Kerkelijke verenigingen
Voor de vrouwen: H. Familie voor
de vrouwen, Mariacongregatie
vanaf 18 jaar. Mariagarde van 1417 jaar.
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Mannen: H. Familie voor de
mannen, Jongemannencongregatie vanaf 18 jaar.
Jongenscongregatie van 14-17
jaar.
Kerkelijk zangkoor: directeur Jac.
Gisberts, Eikenstraat 1a.
Vaste repetitie: wekelijks
vrijdagsavonds.
Broederschap St. Ambrosius.
Opgericht in 1821. Voorzitter
H. Vossen, Rijksweg 20.
Secretaris J. Zorge, Marktstraat
22. Aantal leden 142.
Broederschap van de H. Rozenkrans. Voorzitter P. Meuwissen.
Nieuwe Mergelweg 1. Secretaris
A. van Pol, Maasstraat 5.
Aantal leden 430.
De leden der Broederschappen
worden bij het overlijden van een
lid aangezegd aanwezig te willen
zijn bij de begrafenis. De Broederschappen laten o.m. een H. Mis
tot intentie van de overledenen
opdragen.
Andere verenigingen die worden
genoemd zijn de Jongens-

jeugdbeweging Patronaat onder
leiding van de heer Kapelaan.
Meisjesjeugdbeweging met
hoofdleidster mej . C. Perey.
De parochiebibliotheek in het
patronaat met als leider de Heer
Kapelaan.
De Missienaaikring Linne met
25 leden . De kring vervaardigd
kerkparamenten voor eigen- en
missieparochies.
De katholieke vereniging ter
bescherming van meisjes.
De RK. Lagere meisjesschool met
als bestuur de Zusters
Aanbidsters der Gerechtigheid
Gods en de Kleutersschool.
De RK Bijzondere Lagere
Jongensschool met als bestuur
het RK Kerkbestuur parochie St.
Martinus en Hoofd der school :
J.Geraeds.
Streekschool De Driesprong.
Doel der school: meisjes die de
lagere school hebben te
bekwamen in het huishouden.
De Katholieke Arbeidersbeweging. Opgericht in 1916.
Voorzitter H. Bertjens. Aantal
leden 260.
De Limburgse Land- en Tuinbouw
Bond afd Linne, opgericht 1907.
Voorzitter G. Maessen. Aantal
leden 40.
Het hoofdstukje Gemeente,

gemeentelijke instellingen en
gemeentelijk nieuws vermeldt dat
P.J. Jacobs burgemeester was in
1959. Gemeentesecretaris was
F. Straatman.
De gemeenteraad in de periode
1958 tot 1962 bestond uit
J. Naus, Wethouder; F. Thissen
wethouder; en de leden
H. Bertjens; J. Beunen; J.
Daamen; J. Hanssen en J. Puts.
Linne telde op 31 december 1958
2564 inwoners waarvan 1313
mannen en 1251 vrouwen. In dat
jaar werden 58 kinderen geboren
en kwamen 15 Linnenaren te
overlijden.
Het postkantoor lag aan de
Marktstraat 8.
Politiecommandant was
J. Temme en de commandant
van de post Linne was J. De
Graaf.
De busdiensten richting Roermond en Sittard werden onderhouden door de VADAH.
In het hoofdstukje Verenigingsnieuws wordt een opsomming
gegeven van de Linner verenigingen. Een aantal van deze
verenigingen is nog steeds actief
in Linne. Enkele andere zijn al
vele jaren geleden opgeheven
zoals de Ruitervereniging Linne.
Deze werd opgericht in 1948 met
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Deze foto werd gemaakt bij de opening van het nieuwe gebouw van het Groene
Kruis aan de Marktstraat in 1956. Op de foto zien we o.a. helemaal links Thei
Schuren, bestuurslid van het Groene Kruis. De zuster die we op de rug zien is
waarschijnlijk de wijkverpleegster Zuster Hubertina.
Foto in bezit van mevr. G. Schuren-Mestrom.

als verenigingslokaal Nic. Evers
aan de Kerkstraat 3. Instructeur
was W. Beckers. Het aantal leden
bedroeg 54 en op zondagmiddag
werd geoefend.
De jubileumgids wordt afgesloten
met een eenvoudige schets van
het stratenplan van Linne in 1959.
Aan de zuidzijde van Linne
stonden de laatste huizen aan de
Beatrixstraat en de Welterstraat.
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Het gebied aan de oostzijde van
de Oudeweg was nog niet
bebouwd. En ook in het gebied
tussen Veestraat, Oudeweg en
Rijksweg stonden nog geen
woningen.
(wordt vervolgd)

u

DE WATERSPREEUW
door John Hannen

Speciaal voor de Eifelgangers een
korte beschrijving van deze
bijzondere vogel die je hier kunt
aantreffen.
De Waterspreeuw (Cinclus cinclus) is een zangvogel uit de
familie van waterspreeuwen. Hij
is herkenbaar aan het donkerbruine verenkleed en de opvallende witte bef. Jonge vogels zijn
nogal grijs en zonder duidelijke
bef. De vogel heeft korte vleugels
en vliegt met snelle slagen, vaak
laag over het water.
Waterspreeuwen zitten regelmatig op een steen in het water.
De voorkeur gaat uit naar wateren
met een stenige bodem. Onder
water gebruiken waterspreeuwen
de vleugels en de poten om zich
voort te bewegen. Voor het leven
onder water heeft de waterspreeuw onder andere een
beweegbare klep boven de
neusgaten en een vlies bij de
ogen zodat opspattend water niet
in het oog komt. De waterspreeuw is de enige zangvogel
die kan zwemmen en duiken. Het
zachte lied van het mannetje en
het vrouwtje is een lange rij mur-

melende trillende brommende
geluiden.
Het voedsel van de waterspreeuw bestaat voornamelijk uit
waterinsecten; ééndagsvliegen,
steenvliegen en andere zoetwaterinsecten, die op de bodem
van snelstromende riviertjes
gevonden worden. Bij het zoeken
naar voedsel duikt de vogel
geheel onder water en loopt
vervolgens over de bodem,
waarbij de kop tegen de stroming
ingehouden wordt. Hierdoor drukt
de stroming de vogel tegen de
bodem, een effect dat de vogel
versterkt door de staart omhoog
te houden.
De Waterspreeuw bouwt tussen
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de rotsen, maar ook ondergelopen oevers of riet bieden een
goede nestelplaats. Vaak ook
onder bruggen. Geschikte halfhoge nestkastjes komen ook in
aanmerking. Het bestaat uit mos,
dood gras en bladeren. This ball,
however, is just a shelter.Three to
six white eggs are laid starting
between March and May. Drie tot
zes witte eieren worden gelegd
tussen maart en mei. De vijf tot
zes witte eieren worden 15-17
dagen waarschijnlijk alleen door
het vrouwtje bebroed. De jongen
die door beide ouders worden
gevoederd verlaten met 19-25
dagen het nest en kunnen dan al
zwemmen en duiken.
In Nederland komen waterspreeuwen nauwelijks voor; in
het verleden werd hij hier nog wel
eens gezien. Door verslechtering
van de waterkwaliteit, met de
komst van de industrialisering,
namen de aantallen steeds verder
af en verdween de waterspreeuw
als vaste broedvogel uit Nederland. Toen de waterkwaliteit
verbeterde keerden enkele
Waterspreeuwen terug als
broedvogel. Om de zoveel jaar
onderneemt een paartje een
broedpoging, maar op permanente hervestiging hoeven we
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voorlopig niet te rekenen; de
beschikbare habitats worden
steeds schaarser. Meer recent
werd tweemaal gebroed in het
zuidelijk Geuldal in het uiterste
zuiden van Limburg in 1993 (4
uitgevlogen jongen op 30 april) en
1994 (voedering van jongen in
nest, later mislukt). De soort is
een regelmatige broedvogel op
slechts enkele kilometers net
over de grens met België en
Duitsland. Hij heeft een voorkeur
voor het bergland, waar snel
vloeiend, helder water voor de
nodige levensruimte zorgen. In
het zuiden van België is de kans
iets groter een waterspreeuw aan
te treffen. Toch komen de dieren
voornamelijk voor in Frankrijk,
Spanje, Midden- en Oost-Europa
en Scandinavië. Waterspreeuwen
zijn standvogels die echter aan
het zwerven gaan wanneer de
wateren waarbij ze leven
dichtvriezen in koude winters.
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