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Beste leden, 
 
Mis vooral de excursie op 27 september 
niet!! 
 
Het Klumpke verschijnt aan de vooravond 
van de excursie van 27 september. De 
redactie hoopt weer een verslag van deze 
excursie te ontvangen en mooie foto’s. Zo 
kunt u straks weer lezen over deze activiteit.  
 
Denkt u er ook aan om uw mailadres door te 
geven aan het PGL. Op deze manier kunnen 
we u makkelijker bereiken. U wordt dan altijd 
geïnformeerd over interessante activiteiten. 
In het Klumpke kunnen we daar niet altijd 
melding van maken. 
 
Mailt u wel eens stukken aan de redactie. 
Stuur dan graag losse foto’s op jpeg-formaat 
en de tekst in Word. Dan wordt de 
nieuwsbrief niet zo zwaar. Alvast bedankt! 
 
Veel leesplezier,  
Marieke Bijl 

 
 

Brood bakken  
 

Door  Jos Schrijvers 
 

Vervolg natuur desembrood bakken op 
31 augustus. 
 
Het was voor enkelen even zoeken maar zo 
rond tien uur was iedereen aanwezig in Het 
Bakhuis van Frans Knaapen in Sint Geertruid.  
Frans vertelde en demonstreerde het stoken 
van de oven. Daarna kwam van ieder het met 
eigen natuurdesem gebakken brood te 
voorschijn.  
 
Elk brood werd door Frans beoordeeld en door 
iedereen geproefd. Hoe moeilijk dit soort 
brood bakken is bleek uit het feit dat het niet 
bij een ieder gelukt was. Ook ging het de ene 
keer beter dan de andere keer.   
 

Doorzetten en je aan het recept houden 
was het motto van de Meester. 

 
Hierna vertrokken we naar de Torenmolen 
daterend uit 1660 van Jo en Marianne 
Meessens. Tijdens de koffie vertelde Jo over 
de molen en de soorten meel. Daarna werd de 
molen op de wind gezet, de zeilen voorgelegd, 
met elkaar een beetje duwen, de vang los en 
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daar gingen de wieken. Hoog in de molen 
demonstreerde Jo het “luien van zak”. Wat 
dat is kunt u zelf gaan zien op de 1

ste
 en 3

de
 

zaterdag van de maand tussen 11 en 16 
uur. 

 
Op 16 november is er een vervolg op het 
broodbakken. Frans zal ons de fijne 
kneepjes leren van  een feestbrood/ 
broodkrans met noten, appel, rozijnen e.d. 
bakken.  
 
Bent u geïnteresseerd? Voor 15 oktober 
kunt u zich opgeven bij Jos Schrijvers 043-
4553746.  
 
 

Caves Cadier 
 

Door Wil Ramaekers 
 

Bezoek Caves Cadier door PGL 
wijngroep  op 28 juni. 
 
Als afsluiting van de wijncursus 2008 heeft 
de werkgroep wijn maken een excursie 
georganiseerd naar Caves Cadier. De leden 
werden verwelkomd bij de kantine van de 
hockeyclub door Christien en Rian Pulles, 
Truus Nissen en Liesbeth Graus met koffie 

en lekkere koek. Vanaf het terras hadden wij 
mede door het mooie weer een prachtig 
uitzicht over de omgeving. 
 
Jean Muijtjens was even verhinderd, hij was 
namelijk opa geworden, proficiat Jean! Zijn 
taak werd tijdelijk vakkundig waargenomen 
door Marcel Leesens. Na de koffie zijn we via 
het kloosterpark naar het Afrika museum 
gelopen. Hier werden wij welkom geheten door 
de heer Wino, verbonden aan het wijnhuis 
Caves Cadier. Na zijn zeer interessante uitleg 
over het programma zijn wij via het Afrika 
museum 180 mergeltrappen afgedaald en 
halverwege de grot hebben wij enkele wijnen 
geproefd. Vervolgens kregen wij uitleg over de 
geschiedenis van het Afrika museum en het 
wijnhuis Caves Cadier. 
 
De groep vervolgde zijn weg en kwam langs 
nissen in de grot waar jaren lang wijn wordt 
opgeslagen door bekende restaurants uit de 
regio. Tenslotte kwamen wij onder het 
magazijn uit van Caves Cadier. En via een 
antieke trap in het wijnmuseum, hier ook weer 
een amusante uiteenzetting door de heer 
Wino van wat hier te zien was gecombineerd 
met een wijnproeverij. 
 

 
Aansluitend is de groep door de wijngaard 
gelopen die beheerd/onderhouden wordt door 
Jean en Marcel. Ook hier een vakkundige 
uitleg door Jean en Marcel over de wijngaard. 
De dag werd afgesloten met een gezellige 
BBQ verzorgd door Truus & Wil en Ger & 
Liesbeth. En afwezige Paul, de voorzitter, 
heeft daarvoor een jachttrofee ter beschikking  
gesteld. De gangen werden begeleid door 
heerlijke wijnen van Limburgse wijnhuizen 
verzorgd door Jean.  
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Na een heerlijk toetjesbuffet met vers fruit 
van Limburgse bodem werd de dag 
afgesloten. 
Namens alle aanwezige wil ik een woord 
van dank richten aan al diegene die hebben 
bijgedragen aan deze geslaagde dag. 
 

 

Dagexcursie 
Midden-Limburg 
  

Op zaterdag 27 september is er een 
dagexcursie van de werkgroep 
excursies in Midden –Limburg. 
 
De excursie begint om  9.30 uur  en 
duurt tot ongeveer 16.30 uur. 
 

Programma 
9.30 - 12.00 uur: excursie Raspberry 
Maxx in Meyel www.raspberry-maxx.nl 
 
12.30 - 14.00 uur : Lunch in Kasteel 'De 
Grote Hegge' in Thorn www.grotehegge.nl 
 
14.00 uur - 16.00 uur determineren 
hoogstam bij kasteel 'De grote 
Hegge'en/of bezoek aan boomgaard Wil 
Nissen in Thorn 
 
 
 
De framboos, want daar gaat Raspberry 
Maxx over is ook weer zo’n mooi cadeautje 
van moeder natuur. Carlo & Henny hebben 
hectares vol staan met frambozenstruiken in 
Meijel en daar kunnen zij veel over vertellen.  
 
Na Raspberry Maxx worden wij tussen12:30 
en 13:00 uur verwacht in kasteel 'De Grote 
Hegge' te Thorn. Hier staat een lunchbuffet 

voor ons klaar voorafgegaan door een lekker 
Limburgs soepje. PGL-lid Truus Nissen,  actief 
binnen de werkgroep Verwerking en 
Sappersen, werkt hier en zal voor ons de 
historie van  “De Grote Hegge” uit de doeken 
doen. Bij het kasteeltje is ook een boomgaard 
waar alle bomen nog op naam gebracht 
moeten worden en wij hopen dat er veel PGL-
leden mee gaan die zich daar aan willen 
wagen. Wil Nissen, de wederhelft van Truus 
en ook lid van het PGL en de reeds genoemde 
werkgroep, heeft een kleine boomgaard en 
daar willen wij de dag afsluiten met een 
drankje verzorgd door Jean Muijtjens. Ook Wil 
kan nog hulp gebruiken bij het op naam 
brengen van zijn fruitbomen. 
 
Al met al weer de nodige ingrediënten voor 
een leuk en gezellige dagje uit en wij: Nelle, 
Linda en Anneke van de werkgroep Excursies 
hopen natuurlijk dat u mee gaat! 
 
U kunt zich nog aanmelden. Neem dan 
contact op met Nelle Driessen  
043 - 45 78 112 / nelle@nelledriessen.nl.  
De kosten bedragen € 35. Na betaling 
ontvangt u een bevestiging en een 
routebeschrijving. 
 
 

Fruit-wetenswaardig-
heden  
 
Door de heer A.J. Dresens 
 
Deze rubriek heeft de bedoeling om een 
discussie te starten rond fruit- 
wetenswaardigheden met de lezers van 
het PGL en andere geïnteresseerden.   
  
Ervaringen met kersen, kersenplukken  
en de kersenvlieg 
          
Op Vrijdag 4 juli  werd ik in het ziekenhuis 
opgenomen met zoals dat heet: "val uit 
kersenboom ,met twee rib fracturen links en 
een kleine randpneumothorax(klaplong)." De 
behandelend arts zei later: Er zijn zes ouderen 
opgenomen die uit een kersenboom zijn 
gevallen en wij moeten het maar weer 
opknappen. Leuk hè zo'n opmerking!! Van 
mijn huisarts hoorde ik later ook dat veel 
ouderen bij vooral kersen plukken uit de boom 
vallen. Dit komt omdat veel rond en omhoog 
gekeken moet worden waar de kersen 
hangen.Het gevolg is dat door slijtage in de 
nek de hersenen dan te weinig bloed krijgen 
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en men duizelig wordt en kan vallen. Ik moet 
minstens zes weken rustig aan doen. 
 
Hoe kwam dat ongeluk van mij ? Ik had mij 
en de ladder goed gezekerd in de boom, 
maar na het losmaken om te stoppen gleed 
opeens de aluminium ladder weg  en viel ik 
van 1,5 m.op mijn zij. Een kennis van mij zei 
later hoe is het mogelijk? Op de agrarische 
school leerden wij in de eerste les dat je 
nooit met een ijzeren ladder moet plukken.  
 
Wie van ons- amateurs heeft nog een 
houten ladder, die je schuin in de boom 
duwde en daarna in de breedte zette, 
waarna je de onderste scherpe kant altijd in 
de grond moest duwen met je voeten. Deze 
ladders zijn overigens niet meer te krijgen in 
Nederland, houten ladders worden wel nog 
gemaakt als driepoot ladders met 15 sporten 
en tot 4 m. Als u wat weet laat het weten. Dit 
tot zover. Tegelijkertijd met mijn verhaal 
hierboven las ik in "jaarlijkse snoei een 
must" van het IKL ook een artikel over het 
gevaar van kersenbomen. 
 
De kersenvlieg 
 
Op het artikel over de kersenvlieg is naar ik 
hoorde van de secretaris van het PGL 
positief gereageerd en geeft mij moed om 
door te gaan. Na al de problemen, te lezen 
in mijn vorige stukje was het kommer en 
kwel met de kersen. 
 
Maar wat is er gebeurd, ik heb ook dit jaar 
gezocht naar de kersenvlieg en deze in 
geen enkele boom gevonden. Ook anderen 
bevestigen dat. Arnold van Vliet een 
Wageningse Wetenschapper zegt dat er een 
zeer zachte januari en februari is geweest. 
Door de zeer zachte wintermaanden, een 
normale maart en april, gevolgd door een 
warme mei maand zijn wespen koninginnen 
een lange periode waargenomen en lang 
bezig geweest met nesten maken, al met al  
5 weken langer. Als dit voor de wespen 
geldt, zou dit ook voor de kersenvlieg 
kunnen gelden.    
 
Het zou kunnen betekenen dat ook de 
kersenvliegen laat uit de grond zijn gekomen 
en er rondom inmiddels geen gele kersen 
waren in de relatief droge mei/juni om eitjes 
te leggen daar  deze al vlug rood zijn 
gekleurd in de warmte van mei/juni en er 
zodoende geen kersenvliegen zijn. Wellicht 
heeft iemand onder u een zelfde of andere 
ervaring. Laat het weten, dan kan er 
mogelijk een discussie volgen. In ieder geval 

zijn er in onze vroege kersensoorten geen 
problemen geweest. Het KNMI meldt over 
2008: juni was droog, met minder regen dan 
normaal. Juli en augustus daartegenover gaf 
veel neerslag. Juli was 5 dagen droog en 
augustus 3 dagen. De gehele zomer was 
bovendien natter en warmer dan 
normaal.Wellicht hierdoor en de zg beurtjaren 
na de flinke oogst van het vorig jaar zijn er in 
2008 weinig kersen en walnoten.  
 
Spuit oplossingen voor (ons) particulieren. 
Dieren in de wei.  
 
Ik heb gesproken met enkele deskundigen. 
Het werken met een verlengde hand-rugspuit 
of  een motorspuit tegen de kersenvlieg is niet 
betrouwbaar, omdat je niet echt aan de volle 
top komt en is veel detailwerk. Er is eigenlijk 
geen echte oplossing.Het opruimen van distels 
is nog steeds wettelijk verplicht ! Er is ook wel 
eens een boer geweest die mij gevraagd heeft 
de distels op te ruimen, hetgeen ook kan door 
uittrekken van deze planten. Bij een grote wei 
is dat echter veel werk. Sommige soorten 
schapen eten de topdistels, waardoor er er 
geen zaad meer loskomt. 
 
De vraag blijft toch of je moet spuiten.  
Praktisch is dit moeilijk sinds 2008, omdat 
alleen een opgeleide deskundige spuiter dit 
mag. Laat hierover uw standpunt weten.  
 
Van oudsher hebben wij zo'n 20 - 30 schapen 
in de wei.  Eerst Texelaren, die zijn rustig, 
klimmen niet en  gaan niet door de  mazen  
(10x 15 cm) van Ursusdraad. Mergelland 
schapen zijn groot en zwaar en eten staand op 
de achterpoten van het fruit, de stam en de 
takken en vernielen soms de rasters. 
Momenteel lopen er mohrschnucken en 
heideschnucken. Bij deze laatste twee soorten 
kleine schapen hebben de rammen en de 
ooien hoorns. Met deze hoorns gaan ze vaak 
door de mazen in de draad en komen soms 
niet los uit de mazen. Het is opletten geblazen. 
Denkt U eraan als u iets wil beginnen met 
schapen dat het veel werk is .      
 
Planten van oude (en nieuwe) Limburgse 
rassen. 
 
In mijn eerste artikel heb ik gezegd hierop 
nader in te gaan. Bomen planten is een zaak 
waar veel overheidsinstanties bij betrokken 
zijn en de belangen groot zijn. In het algemeen 
gaat het om natuurbeheer en o.a. het laten 
deelnemen door van allerlei grotere 
overheidsorganen en particulieren. Het is een 
goede zaak dat het Limburgs bos en 
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Limburgse weilanden met hoogstam 
behouden blijven. Hierover hebben wij 
(particulieren) geen bemoeienis. Hierbij komt 
veel nostalgie kijken bij ouderen, we hebben 
bijna allemaal in de bomen gezeten en 
geplukt in de vakantie om geld te kunnen 
sparen. Er waren vele veilingplaatsen, waar 
de vruchten werden afgeleverd.Dat is er  
bijna niet meer. In deze vruchten is op het 
sap na veelal geen handel meer. Hiervoor 
zullen nu anderen, grotere organisaties, 
moeten zorgen, wat er met al dat fruit moet 
gebeuren. Hiervoor is geen markt meer! De 
consument wil mooi fruit, wat verpakt is en 
mooi uitziet. Hij weet  niet anders meer. 
 
Voorbeeld: Ik heb als particulier een paar 
jaar lang sterappels, grote noten en appels 
geplukt. Er zit bijna geen markt in,omdat 
bedrijven massacontracten hebben gesloten 
met vaak het buitenland. Ik heb de indruk 
dat er in België en Duitsland nog veel handel 
is. Het enige dat wij als particulier kunnen 
doen is ons eigen fruit zoeken.  
 
Nieuwe appels zijn o.a.Rubens, Wellant, 
Autento en ook later de veelal meeldauw en 
schurft resistente: rayka, red devil, rubinola, 
santana, topaz, rigoletto (niet allen 
hoogstam). 
 
In het eerste artikel zijn enkele nieuwere 
kersen aan de orde geweest. Ook deze en 
andere kunt u bestellen bij een 
gespecialiseerd bedrijf met kennis van 
hoogstam. Ook kunt u advies vragen aan 
telers, leden van het PGL. Ze zullen u graag 
helpen. Laat u goed voorlichten. 
 
Voorlichting van het IKL 
 
Op 27 01 2004 heb ik een brief geschreven 
aan het IKL om een verbeterde rassenlijst 
hoogstam op te stellen. De eerst rassenlijst 
dateert van 1988 en is door deskundigen 
samengesteld. In deze rassenlijst zouden 
ook meer  moderne soorten kersen en 
appels moet voorkomen. 
 
Het IKL heeft indertijd beloofd in een brief 
van 17 september 2003 om de gebuikte 
rassenlijst opnieuw te gaan bekijken. Zover 
bekend is er geen nieuwe rassenlijst 
opgesteld en is het niet toegestaan om de 
nieuwe rassen via het IKL te planten met 
subsidie. 
Kies:"www.ikl-limburg.nl  klik op 
landschapsbeheer rechts van u ziet u   
dossieronderhoud hoogstam dossier. Dit is 
een buitengewoon goede handleiding voor 

"jaarlijkse snoei een must;" De zaken staan 
goed bij elkaar en zijn deskundig geschreven. 
COMPLIMENT! 
 
Psan en Rol 
 
In het najaar  start de nieuwe  PSan.  Dit is de 
Provinciale Subsidieregeling Agrarisch 
Natuurbeheer. Vanaf nu wordt deze subsidie 
verleend door de provincie en ook weer voor  
particulieren. Deze regeling is een uitkomst voor 
de particulieren onder ons, die graag in een 
weiland fruitbomen willen planten. De regeling 
daarvoor heet: landschap pakketten. De 
subsidie is over 6 jaar voor eigenaar of 
beheerder. Met deze subsidie kunt u ook tegen 
kostprijs laten werken door het IKL of anderen 
en zelf de bomen uitzoeken.  
Enkele voorbeelden: 56 nr 3560 kn.- scheerheg, 
min.50 m lang:1,66p/m      // 58 nr 3580 
knotbomen, min 10, 4,29 p/st 60 nr 3600 
hoogstam min.10 b.snoei        15,79 p/b    // 62 
nr 3625 poelopp.+75 m2,     79,43 p/j   
 
Informatie brochure PSAN regeling .Niet 
overal verkrijgbaar in Limburg. Bel: Dienst 
Landelijk Gebied: DLG Regio Zuid: telefoon: 
013 59 50 595.   
 
Reacties op deze PGL rubriek naar 
andredresens@home.nl. Brieven kunt u ook 
richten aan de secretaris PGL. 
 

 

Bloesem op de 
Nationale kalender  
 

IKL wil met PGL de bloesem op de 
Nationale kalender gaan zetten. 
Voorjaar: Limburg in bloei 
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Wanneer de voorjaarszon ons weer 
verwarmt, behoren de bloeiende 
boomgaarden in het zuiden van ons land tot 
de eerste lentebodes. Met name de met 
bloesem getooide hoogstamboomgaarden 
zijn al een kleine vijftig jaar voor Limburg 
een trekker van formaat.  
 
De stichting Instandhouding Kleine 
Landschapselementen in Limburg, IKL 
organiseert al twintig jaar met Bloesem-
gidsen van diverse IVN afdelingen, het PGL 
en mensen op persoonlijke titel de Bloesem-
tochten. Het blijft boeiend om ieder jaar weer 
andere geïnteresseerden in hoogstam-
boomgaarden rond te leiden en te vertellen 
over de fruitbomen, het noodzakelijk 
onderhoud en het landschap. Toch zijn we 
er van overtuigd dat de bloeiende 
boomgaarden ook op andere manieren 
mensen kunnen trekken.   
 
Kalender van activiteiten 
Zo ontstond het idee van een Bloesem-
kalender. In deze kalender willen we 
bestaande fietstochten en wandelingen 
waaronder de Bloesemtochten plaatsen. 
 
Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die 
in het kader van de Limburgse fruitcultuur al 
activiteiten organiseren of nieuwe activiteiten 
willen opzetten. Juist door de krachten te 
bundelen, ontstaan nieuwe 
publiciteitsmogelijkheden. Graag nodigt IKL 
enthousiaste leden van het PGL uit om mee 
te doen. 
 
Concrete ideeën en suggesties tot nu toe 
Op een brainstormavond afgelopen maart 
zijn ideeën op tafel gekomen die concreet 
genoeg zijn voor deze kalender. Het gaat 
om een rondleiding in de 
hoogstamboomgaard en bezichtiging van de 
Torenmolen (Gronsveld), een bloesemtocht 

in de fotografische voetsporen van Sjef 
Wetsels (uit Moerslag) waarvan in 2007 een 
expositie te zien was in de Laathof in Mesch. 
Tijdens de wandeling leert de gids de fijne 
kneepjes van het fotograferen van bloesem. 
Daarnaast zijn er bloesemtocht(en) voor 
mensen van 55+ op doordeweekse dagen en 
een bloesemtocht begeleidt door gidsen vanuit 
de Vereniging tot Natuurbehoud Cadier en 
Keer (VTN). En niet te vergeten de bestaande 
Bloesemtochten.  
 
Waar denken we verder aan 
Ook zijn er suggesties gedaan waarmee 
mensen verder kunnen of die als 
inspiratiebron kunnen dienen voor eigen 
activiteiten.  
 
Het betrekken van de jeugd kan bijvoorbeeld 
door waterdiertjes te scheppen in een poel of 
beestjes te zoeken in de boomgaard. 
Aanknopingspunt kan de lesklapper ‘Onze 
Boomgaard’ zijn om hieruit een kant en klare 
les te pakken.  
 
Bijen en hommels in de boomgaard is ook een 
thema dat nog verder ingekleurd kan worden. 
Verder denken we aan een kunstzinnige 
activiteit zoals een schilderworkshop. Voor een 
activiteit met een culinaire inslag is te denken 
aan een picknick al dan niet gecombineerd 
met een rondleiding in een bongerd. Ook een 
arrangement met een hotel of restaurant is 
welkom.  
 
Daarnaast zijn er suggesties gedaan over 
activiteiten met betrekking tot hoogstam met 
pupillen van zorginstellingen/activiteitencentra, 
of het thema hoogstam-laagstam verder uit te 
werken. Maar het kan ook gaan om gewoon 
de rust op te zoeken die er in een 
hoogstamboomgaard heerst. Of knuffelen met 
de koe onder de bloeiende reuzen, dat zou 
pas genieten zijn. 
 
Oproep 
Om de kalender daadwerkelijk gestalte te 
geven en onder de aandacht te brengen van 
een breed publiek zoeken we enthousiaste 
mensen die leuke activiteiten organiseren of 
dit willen gaan doen. Het PGL herbergt vele 
betrokken mensen die een passie hebben 
voor de hoogstam. Daarom roepen wij u in 
overleg met het PGL bestuur op om deel te 
nemen aan deze kalender. 
 
Wilt u meedoen? Heeft u (concrete) ideeën of 
wilt u wellicht ook een coördinerende rol? Laat 
het dan weten. U kunt dit doen bij Sandi 
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Mackowiak, stichting IKL : 0475-386430 of 
s.mackowiak@ikl-limburg.nl 

 
Om een indruk op te doen van mogelijke 
activiteiten en opzet van de kalender kunt u 
een kijkje nemen op deze sites uit België: Zij 
zijn met het idee van een activiteitenmaand 
al enkele jaren bezig. Zij hebben nu 
bijvoorbeeld oogst als thema.  
http://www.bloesemfeesten-haspengouw.be 
http://www.toerismelimburg.be 
 
 

Hoeve Corisberg  
 

Door Hub van Thoor 
 

 
Als bestuur werden we in het vroege 
voorjaar benaderd door de bedrijfsleidster 
van de Corishoeve te Heerlen. Ze nodigde 
ons uit om een stand in te richten tijdens de 
open dag in de hoeve op zaterdag 21 juni. jl. 
  
Deze hoeve is een zorgproject boerderij die 
aan ongeveer 25 mensen met een 
verstandelijke handicap zorg verleent. Deze 
zorg bestaat uit opleiding, begeleiding, werk 
in de boomgaard en bij het fruitverwerkings-
proces en het werken op de zorgboerderij 
zelf. 
  
We werden op de open dag ontvangen door 
mevrouw Ine Muller, bedrijfsleidster. Ze had 
voor ons Genootschap een kraam 
gereserveerd in de wei. Met 4 personen 
hebben we die dag mensen begroet en 
verteld over PGLactiviteiten. En in de 
fruitwei heeft dhr. Frijns natuurlijk 
gedetermineerd, onder grote belangstelling. 
  

Er waren her en der wel een vijftiental 
activiteiten, verzorgd door pupillen onder 
leiding van hun begeleiders. Zij bemanden de 
overige stands en waren op de voorgrond 
aanwezig. Zo ontstond er een feestelijke 
happening. 
  
Wij hebben graag meegewerkt aan deze dag 
van de Corishoeve. Met volle tevredenheid 
kijken we terug op een dag met veel publiek 
met veel interesse in ons reizen en zeilen. En 
nog een extra woord van dank voor de grote 
gastvrijheid. Het ontbrak ons aan niets. 
 

PGL in Lerop 
 

Door Bert Jorritsma 
 
Nadat het PGL door de organisatie van het 
jaarlijkse Oogstdankfeest was uitgenodigd hun 
feest op te luisteren, moesten we goed 
zoeken. Lerop gelegen bij Roermond en Sint 
Odiliënberg staat niet duidelijk op de borden 
aangegeven. Misschien is dat ook wel goed 
zo; de rust en het prachtige uitzicht op de 
lieflijke Roer worden er niet door verstoord. 
Want wie het dorp binnenrijdt ziet de meest 
gefotografeerde bocht van dit riviertje aan zijn 
linkerhand liggen. Tussen de straat en rivier 
ligt de wei van boer Berden en ernaast de 
grote boerderij met een prachtig erf. Voor het 
jaarlijkse Oogstdankfeest, de eerste week in 
september, wordt die overkapt om de 
wispelturigheid van de weergoden het hoofd te 
bieden. En zo startte de dag onder een grote 
tent, met rechts het altaar voor de mis van 
mijnheer pastoor, links geflankeerd door de 
harmonie uit Reutje en opzij natuurlijk de bar 
voor de dorstige kelen.  

 
Hoewel het aantal bezoekers volgens de 
organisatie duidelijk achterbleef bij de 
afgelopen jaren en ondanks het wisselvallige 
weer, was de stemming goed. We kregen 
redelijk wat nieuwsgierigen op bezoek en 
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mochten enkele nieuwe leden verwelkomen. 
Het was een geanimeerde dag, waarbij wij 
ons als PGL dankzij de inspanningen van 
het bestuur van onze beste kant hebben 
laten zien. Dank aan Hub voor de 
inspanningen en hulp bij het opbouwen van 
de mooie stand . 
 

Happening Alden 
Biezen   

 
Op een mooie zonnige zondag, 13 juli 2008, 
togen we al weer voor de zoveelste keer 
naar onze Zuiderburen om samen een dag 
van de kers te maken. Locatie zoals altijd: 
Alden Biezen. Wij werden ondergebracht in 
de prachtig gerestaureerde tiendschuur. 
 
Dankzij de inzet van de vaste noeste 
werkers, aangevuld met vrijwilligers, konden 
wij ons presenteren in een mooie stand met 
een  zestigtal soorten kersen. Ook de 
nieuwste soorten ontbraken niet. Een 
compliment voor Jan de Graaff die elk jaar 
weer al die soorten bij elkaar verzamelt. 
Zelfs zijn familie werkt trouw mee. 

 
Naast de poort stond onze verkoopstand. 
Gevuld met appelsap, wijn, jams en zo meer.  
 
Het bezoekersaantal was overweldigend. Fijn 
om ook elk jaar weer dhr. Broex te mogen 
verwelkomen. We realiseren ons maar al te 
goed dat hij jarenlang met slechts een paar 
mensen de kar moest trekken voor het PGL. 
 
De bezoekers waren erg geïnteresseerd. We 
gooiden hoge ogen met onze nieuwe soorten. 
Dankzij de firma Frijns kunnen wij ons zo 
presenteren, zo bij de tijd. Alle vragen 
passeerden de revue. Vooral het onderwerp 
van de kersenvlieg kwam aan bod. Zoals jullie 
in ons vorige Klumpke hebben kunnen lezen 
hebben we in de persoon van de Heer 
Dresens een echte deskundige in huis. Ook 
iemand van het eerste uur. Ook in dit Klumpke 
is er weer interessante kopij van hem terug te 
vinden. 
 
We blikken terug op een geslaagde dag. Een 
mooi evenement waarbij we toch graag 
betrokken zijn. 
 
 

PGL in Biblionova 
 
Op donderdag 23 oktober 2008 is er een 
informatie-avond over appels, niet alleen voor 
de dorst bij BiblioNova Geleen. De informatie 
wordt gegeven door leden van het 
Pomologisch Genootschap Limburg (PGL) en 
duurt van 20.00 tot 22.00 uur. 
 
Deze avond wordt U geïnformeerd over 
verschillende facetten van het PGL en 
uiteraard mag U proeven van onder andere de 
zelfgemaakte appelwijn. De activiteit is ook 
toegankelijk voor niet-leden van BiblioNova. 
Wij heten u van harte welkom. De entree 
bedraagt € 2.50 voor leden en niet-leden. U 
kunt zich aanmelden via de website, 
www.biblionova.nl, via de klantenservice of 
telefonisch. BiblioNova – Herenhof 1 – 6162 
EB Geleen – 046-4742182 
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Wijnnieuwtje 
 
Het jaar 2007 was een goed fruitjaar en er 
werd ook veel fruit aangeleverd om te 
persen. Allemaal hoogstamoogst. Het 
assortiment bestond uit Klumpke, 
Rembours, Keuleman, Franse Zure en 
Ossekop. Deze appels werden verwerkt tot 
sap en wijn. Alles onder leiding van Jean 
Muytjens en familie Leesens. 
 
De volgende persdag is op zaterdag 18 
oktober bij Leesens, aanvang 10.00 uur. De 
mogelijkheid bestaat eigen appels te leveren 
en die te persen tegen een vergoeding. De 
aanlevertijd is op 16 en 17 oktober na 15.00 
uur. Meewerken op zaterdag is wenselijk. 
 
Op zaterdag 1 november 2008 tussen 10 en 
12 uur verkopen leden van de werkgroep 
wijn de producten van afgelopen jaar. En 
wel op de boerderij van de familie 
Ramaekers aan de markt te Roosteren, 
Schettereind 11. Appelsap als ook wijn. U 
kunt bestellingen opgeven bij bestuurslid Wil 
Ramaekers. Telefoon: 06-53732930. Prijs 
van een fles wijn bedraagt € 4.50 en 
appelsap € 2.00 . Bij afname van meer dan 
5 flessen is er korting. 
 
Nieuwe leden voor de wijncursus van dit jaar 
kunnen zich opgeven bij de heer 
Ramaekers. Ze zijn al voor de eerste keer 
welkom op 18 oktober bij het persen. 
 

Landdag Mesch 
 

Door Wil Ramaekers 
 
Morgenstond heeft goud in de mond 
  
Op zondagmorgen, 14-09-08 was dit zeker 
van toepassing op 13 enthousiaste leden 
van het PGL, waar wij op 
uitnodiging deelnamen aan de landdag te 
Mesch. Onze stand zag er weer prachtig uit, 
deze was onderverdeeld in: 
 

Presentatie oude appel- 
perenrassen 

De uitstalling hiervan oogstte veel 
bewondering van de bezoekers, die werden 
voorzien van deskundige adviezen, er was 
waardering en verbazing dat er nog zoveel 
aandacht hiervoor was.Vaak hoorde je 
"vroeger bij ons in de wei” of  “bij de buren 
stonden ook deze bomen". 

  
Wijnhoek 

Mooie inrichting en presentatie van de eigen 
PGL appel - kersenwijn. Het appelsap 
gemaakt ter gelegenheid van het 10 jarig 
bestaan PGL werd erg lekker gevonden. De 
wijn door vele geproefd en erg gewaardeerd, 
hierbij werd uitleg gegeven over hoe men deze 
wijn kan maken. 
  

Literatuur 

Documentatie oude boeken over de 
geschiedenis van de hoogstam fruitteelt. 
  

Gastronomie 

Smaakvolle inrichting met diverse 
eigengemaakte jams, vele mensen hebben 
geproefd van al dat lekkers dat uitgestald 
stond.Het is de huisvlijt die nodig is om zo voor 
de dag te komen. Vele mensen gaven leuke 
reacties. 
   
De dag was goed georganiseerd en verliep in 
een gezellige sfeer, eindconclusie volgend jaar 
weer meedoen met Landdag Mesch! 
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Agenda PGL 
 
 
Sept/okt Gulpener oogstparade 
 
27 september Dagexcursie PGL Raspberry 

Maxx, lunch in de Grote 
Hegge in Thorn, zie pagina 
6. 

 
18 oktober Sappersen bij fam Leessens 

om 10.00 uur. Aanvoer 
appels op 16 en 17 oktober, 
na 15.00 uur. Begin nieuwe 
wijncursus. 

 
17, 18 en 19 Fruitrassen tentoonstelling 
oktober Pom. Vereniging Noord-

Holland 
 
23 oktober Bibliotheek Geleen. Lezing 

door het PGL. Meer info 
volgt. 

 
1 november Wijnverkoop door leden van 

de wijnclub in Roosteren. Zie 
artikel wijn. 

 
16 november Europom in Nevers, 

Frankrijk 
 

20 november Expositie en lezing door 
PGL. ter gelegenheid van de 
afsluiting van het project : 
Toon Uw tuin van de 
gemeente Roermond. 
Locatie: Gemeentehuis 
Roermond. 

 

 

Kopie 
Kopie opsturen voor eind december. Alle 
kopie kan gestuurd worden naar het 
redactieadres of bij voorkeur naar het 
emailadres: marieke.bijl@xs4all.nl 
 
  

 
Vraag en aanbod 
 
Te koop diverse mandflessen voor wijn te 
maken  (3, 5, 10, 15, 20, 25 en 54 liter), een  
kurkapparaat, hevel en nog wat meetgerei. 
Daarnaast zoek ik voor de opzet van 
een klein fruitmuseum in Midden - Limburg  
oude gebruiksvoorwerpen die wat te maken  
hebben met fruit en boomgaard. Ik wil ze 
eventueel tegen een kleine vergoeding  
overnemen. Te koop gevraagd kweeperen. 
Ger  Graus 0475-550306. 
 

Gevraagd: Hoogstamappels.Wie heeft er veel 
fruit appels/peren en doet er zelf niets mee? 
Het is zonde om ze af te laten vallen. Ik wil ze 
graag komen ophalen. tel 0475-551319 of  06-
10106489. Bij voorbaat dank. 

 

6141 

Verwerking en   Enten en inventarisatie 
Sappersen  John Theunissen 
Jean Muijtjens  0495 – 53 33 95 en 
043 - 6041346   
   G. Frints 
Excursies  043 -4581525 
Nelle Driessen    
043 - 4578112  Contactpersoon 
   werkgroepen 
Gastronomie  Hub van Thoor 
Josje Schrijvers  0475 – 48 28 89 
043 -4553746  Wil Ramaekers 
   046 – 4524954  
   (gastronomie + exc.) 
    
Promotie, ledenwerving  Kersendag  
en documentatie  Contactpersoon 
Tom Lemmerling  Jan de Graaff 
043 – 45 81 910  043 – 40 83 025 
 

ADRESSEN WERKGROEPEN 

RKGROEPEN 


