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Van de redactie
“Een mooie zomer kan het zomaar worden”. Met die
woorden -het lijkt wel een slogan- begint ‘Corona-
minister’ Hugo de Jonge zijn verhaal tijdens de
persconferentie van de regering op dinsdag 11 mei.
Het klinkt niet alleen uitdagend, er ligt ook een forse
dosis optimisme in. Natuurlijk, volledige vrijheid lijkt
nu nog ver weg. Er zijn beslist nog de nodige onze-
kerheden. Maar de ingebouwde 'pauzeknop' bleef
gelukkig onaangeroerd. Na ruim een jaar van be-
perkingen en voorzichtig zijn, is er nu voor het eerst
in lange tijd uitzicht op een goed perspectief. Die
knellende banden van alle beperkingen en ook die
lastige basisregels op termijn van ons af kunnen
schudden, dat is een prettige gedachte. Iedereen
wil uiteindelijk niets liever dan vrij en zonder pro-
blemen ergens naar toe te kunnen. Je merkt het ook
in gesprekken dat mensen het moe zijn en steeds
meer uitkijken naar vrijheid van alle restricties. Als
vereniging mogen we hopen het programma voor
het tweede halfjaar weer echt met elkaar te kunnen
invullen. Uiteraard zo gauw als dat verantwoord kan.
Laat die mooie zomer maar komen!
 
Als redactie hebben we de afgelopen weken een
nieuwe Nieuwsbrief samengesteld. De vijfde dit jaar
al weer. Met artikelen die hopelijk in de smaak
vallen. Een bonte verzameling van onderwerpen,

uiteenlopend van ‘nuttige informatie’, goed om te
weten’, ‘leuk om te lezen’ tot ‘mooi om naar te
kijken’. Mede met jullie inbreng lukt het steeds weer
een goed gevulde en afwisselende Nieuwsbrief te
maken. Blijf ons dus vooral voorzien van tips en
suggesties. Foto’s, zoals ook nu onder het kopje
‘onderweg gezien’ doen het altijd goed. Vaak ver-
rassende opnamen die -het is al vaker gezegd- laten
zien hoe mooi de natuur in onze directe omgeving
is en hoeveel er te zien is. Heb je wel een onderwerp
maar wil je het niet zelf schrijven? Geen probleem,
neem contact op met de redactie dan werken we
het samen uit.
We wensen iedereen weer veel plezier met deze
Nieuwsbrief en geniet van een hopelijk mooie juni-
maand.
 
Redactie KBO-Nieuwsbrief
 
 
Agenda juni  
Geen activiteiten gepland. De huidige mogelijkhe-
den bieden nog geen ruimte om voor de maand juni
bijeenkomsten te organiseren. Gezien de onzeker-
heid op dit moment moeten we dat dus even uit-
stellen.
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Rotterdam-Rijn Pijpleiding Velden

Fietst u regelmatig in de omgeving van Herunger-
berg en de Grote Heide in Venlo, dan vallen de 11
grote olietanks (foto 3) bij u zeker op. Het is mis-
schien wel interessant om iets meer over deze
olietanks en de daaraan gekoppelde leidingen door
de buurtschappen ’t Ven in Venlo en ’t Vorst in
Velden en verder in Nederland en Duitsland te
vertellen. Onderstaand in vogelvlucht de geschie-
denis over dit grote project, waarvan in het buurt-
schap ’t Vorst en Zwartwaterweg hier en daar bo-
vengronds aanduidingen zichtbaar zijn.
 
Historie RRP
In 1958 werd er door een aantal oliemaatschappij-
en een samenwerkingsverband opgericht. Zij wilden
ruwe olie vanuit tankers en opslagtanks in het Eu-
ropoort / Botlek gebied over land vervoeren naar
raffinaderijen in het Rijn-Ruhrgebied in Duitsland.
Pijpleidingen zijn hiervoor het meest efficiënte,
veiligste, betrouwbaarste en meest milieuvriende-
lijke middel. In 1960 werd het systeem voor het
transport van ruwe olie in bedrijf genomen. Nadat
de Nederlandse tak van dit systeem ten behoeve
van noodzakelijke capaciteitsuitbreiding door een
grotere leiding (vanuit het Europoort gebied) was
vervangen, werd de bestaande leiding in 1968 in
gebruik genomen voor het transport van oliepro-
ducten. De hoofdleiding voor het transport van ruwe
olie is een 176 km lange leiding die loopt van Euro-
poort naar Venlo. In Venlo wordt de olie in tanks
opgeslagen voordat deze verder naar de eindbe-
stemmingen in Duitsland worden verpompt. Op de
plattegrond op de fotocollage (foto 1) kunt u het
traject duidelijk volgen.
 

In Velden (’t Vorst) zijn deze leidingen door de Maas
gelegd. De markering geschiedt met geel-rode
paaltjes in het landschap (foto 4). Deze foto is ge-
maakt in ’t Vorst nabij het Plantencentrum.
 
Leggen van de olieleidingen in 1967
In het boek Dagblad over Noord-Limburg
1965-1970 (1 juni 1967) was een foto met korte
tekst opgenomen (foto 2) over het leggen van de
olieleiding in dat jaar.
 
Tekst bij de foto in de krant
Met een gemiddelde snelheid van 500 meter per dag
werd door Noord-Limburg de tweede olietransport-
leiding in de grond gelegd. Dit karwei, het traject
Dongen-Venlo kostte de Rotterdam-Rhine Pipeline
120 miljoen gulden voor 95 kilometer oliebuis.
Vanuit Venlo zou de olie worden doorgepompt naar
het Duitse Rijnland.
 
Milieu
De pompen in het gehele leidingsysteem worden
elektrisch aangedreven op groene stroom waardoor
de C02-uitstoot beperkt is. Indien het pijpleiding-
systeem van RRP niet zou bestaan, dan zou dit
dagelijks een driebaansweg file van tankauto’s be-
tekenen van Rotterdam naar Venlo (uit folder RRP).
Meer weten over RRP? Zie website: www.RRPweb.nl
 
Bronnen tekst en foto’s: Website RRP en het boek
Dagblad over Noord-Limburg 1965-1970 
 
GvR
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Bloeddonor - Belangeloos geven om een ander te helpen

 
In een magazine van ‘De Limburger’ las ik een in-
teressant artikel van Hanneke Drohm over boven-
genoemd onderwerp. We weten allemaal dat bloed
heel belangrijk is voor ons lichaam.
Denk daarbij alleen maar eens aan:
- Bloed vervoert voedings- en zuurstoffen.
- Bloed beschermt tegen wondjes en ontstekingen.
 
Onderstaand heel beknopt een aantal punten met
informatie en weetjes over bloed en bloeddonor uit
genoemd magazine en van het internet.
 
Organisatie bloedvoorziening
Uit een fusie van de Nederlandse bloedbanken en
het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusie-
dienst (CLB) van het Nederlandse Rode Kruis is in
1998 de organisatie 'Sanquin' ontstaan, die momen-
teel zorg draagt voor de bloedvoorziening in Neder-
land. Sanquin is een not-for-profit organisatie
(zonder winstoogmerk) en heeft het hoofdkantoor
in Amsterdam. Naast het afnemen, verwerken en
uitgeven van bloedproducten, houdt Sanquin zich
bezig met het verrichten van onderzoek en het
verzorgen van onderwijs.
 
De totstandkoming van één centrale organisatie
voor bloedvoorziening is in de Wet geregeld en wordt
beleidsmatig aangestuurd door de minister van
Volksgezondheid.
 
Het logo van Sanquin is een pelikaan met een
druppel bloed in de borst (zie afbeelding). De peli-
kaan is al sinds de Middeleeuwen het symbool van
altruïsme (onbaatzuchtigheid) en barmhartigheid.

Het logo verwijst naar de legende van de kroeskop-
pelikaan. Volgens de legende pikte de kroeskoppe-
likaan haar borst open om haar hongerige jongen
met haar eigen bloed te voeden. De pelikaan staat
voor Sanquin symbool voor de onbaatzuchtige
bloeddonaties van de Nederlandse donors, want
zonder donors geen bloedbank.
 
Weetjes over bloed en bloed doneren
De helft van ons bloed in ons lichaam bestaat uit
plasma. Het is een gele vloeistof die voor 91,5% uit
water bestaat en voor 8,5 % uit eiwitten (zoals
antistoffen), zouten, vetten en suikers.
 
Elk jaar krijgen ongeveer driehonderdduizend
mensen een bloedproduct of plasmamedicijn.
 
In Nederland is het bloed afkomstig van de bloed-
bank Sanquin. De bloedbank ontvangt jaarlijks meer
dan 724.000 donaties. Mannen mogen maximaal
vijf keer per jaar bloed doneren, vrouwen drie keer.
Tot de leeftijd van 80 jaar kan men bloeddonor zijn.
 
Sanquin heeft een hoeveelheid bloed in voorraad
die gemiddeld in zeven dagen door de ziekenhuizen
in Nederland wordt gebruikt.
 
In Limburg kun je doneren in Venray, Venlo, Weert,
Sittard, Heerlen en Maastricht.
 
Wereld Bloeddonordag vindt plaats op 14 juni. 
Dat is de verjaardag van Karl Landsteiner, Nobel-
prijswinnaar en uitvinder van het ABO-bloedgroep-
systeem.
 
Wilt u me meer weten over Bloeddonor: kijk dan op
website: www.Sanquin.nl of bel 088-7308686.
 
Bronnen: Magazine De Limburger van 13/14 juni
2020;  Logo en info van Sanquin: Website Sanquin
Amsterdam
 
 
GvR

Zoekplaatjes uit Nieuwsbrief 142
Bovenste rij van links naar rechts: pand aan de
Rijksweg tegenover voormalig Café ‘De Sport’; oud
pand in de Schoolstraat, aan de voorzijde van dit
pand ligt een voetpad tussen de Schoolstraat en de
Hogeweg.
 
2e rij van links naar rechts: pand aan de Oude
Schandeloseweg nabij pad naar BMV De Vilgaard;
pand aan de Kloosterstraat tegenover de oude RK
Begraafplaats.
 

3e rij van links naar rechts: dubbel pand aan de
Vilgert tegenover uitmonding van het Vilgertpad;
pand aan de Ebberstraat naast streekmuseum de
'Hansenhof’.
 
Onderste rij van links naar rechts: pand aan de
Rijksweg, grenst aan de achterzijde aan de wijk
‘Hasselderheide’; woning aan de Vilgert, ligt ± 25
meter vanaf het pand van de Dierenkliniek.
 
 GvR
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Velden rond 1980
Enkele maanden geleden bekeken we Velden ‘van
boven’ aan de hand van een luchtopname die in de
zomer van 1980 werd gemaakt. Met als toepasse-
lijke titel ‘Velden in vogelvlucht’. Nu gaan we nog
eens kijken naar het Velden van rond 1980, maar
deze keer met twee benen op de grond. Daarvoor
wordt gebruik gemaakt van een serie opnames die
Hay Ewalts destijds heeft gemaakt en die als een
set ansichtkaarten in 1982 is uitgegeven door de
Historische Werkgroep Arcen – Lomm – Velden,
opgericht in 1981. Hay stond mede aan de basis van
deze vereniging, net zoals hij begin jaren ’60 een
van de grondleggers was van de Jeugdinstuif en het

Kindervakantiewerk. Via de Verkennersgroep Sint
Hubertus behoorde hij in 1964 tot de pioniers van
de JFK, die zou uitgroeien tot een grote en bloeien-
de vereniging voor de Veldense jeugd. Ook was hij
van de partij bij Joekskapel ‘De linken hap’, later
voortgezet onder de naam ‘Wach Effe’ waar hij zo
lang het ging de saxofoonpartij heeft gespeeld. Bij
de Historische Werkgroep legde Hay zich toe op het
verzamelen van beeldmateriaal: het uitbreiden en
beheren van de fotocollectie. Foto’s maken was een
kolfje naar zijn hand en vrijwel alles wat er in Velden
gebeurde legde hij vast. Zo heeft hij Velden verrijkt
met een enorme fotocollectie. Hay overleed in 2014.

Van de uit in totaal 10 foto’s bestaande set ansich-
ten hebben we er zes uitgekozen voor een ‘rondje
Velden 1980’. Te beginnen linksboven met een
opname die ons een blik geeft op de Kloosterstraat
vanuit ‘Huben’. Links het in 1980 in gebruik geno-
men nieuwe Groene Kruisgebouw met fysiothera-
piepraktijk. Een jaar eerder -in juni 1979- ging de
eerste schop in de grond voor de bouw, waarvoor
de oude gymzaal met aangrenzende (hoofd)onder-
wijzerswoning het veld hadden moeten ruimen.
Inmiddels is die nieuwbouw weer vervangen door
woon-zorggebouw De Vier Torens (2013). Rechts
het oude transformatorhuisje, dat in 2013 is afge-
broken, nadat een vernieuwde installatie een stuk

naar achter in een nieuwe behuizing is geplaatst.
Eveneens zichtbaar is de oude aanbouw aan de
pastorie, waar kleuterleidster Maria Janssen vele
jaren heeft gewoond. Daarvoor hadden Groene
Kruis en consultatiebureau er hun onderkomen
totdat de nieuwbouw aan de Scholtisstraat in 1960
werd betrokken. Oorspronkelijk diende deze aan-
bouw als veestal van de pastorie. Na de opening van
de Blaeckhof in 1988 is deze oude aanbouw vervan-
gen door een in bijpassende stijl gebouwde dubbe-
le garage.
 
Midden boven de bekende foto van kerk en koe.
Deze opname heeft in meerdere publicaties een
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plekje gekregen. De ‘koe met vallend melkmeisje’;
een creatie van de Beeselse kunstenaar Nicolas van
Ronkenstein en onthuld op 6 september 1980, staat
er fier bij op het mozaïek in steen dat Ben Gelaude-
mans heeft gelegd. Dit project vormde toen de af-
ronding van de reconstructie van de Markt. Nadien
zouden er nog verschillende reconstructies volgen,
onder andere in combinatie met de bouw van het
wooncomplex Marktstaete in 2004. Toen deze foto
werd gemaakt, was het kleine driehoekige markt-
pleintje (‘de alde mert’) al lang verdwenen. Dat
pleintje werd zowel aan de linker- als rechterzijde
begrensd door een rijstrook en aan de (korte)
westkant stond een rij populieren. De in baksteen
uitgevoerde dorpspomp, voorzien van gemeente-
wapen en ‘Veldense kieës’ sierde het pleintje. Deze
pomp raakte al snel in onbruik en het restant werd
uiteindelijk afgebroken. Links van de kerk het
plantsoen nog zonder de in 1993 aangelegde toe-
gang voor minder validen. Ook dit project was on-
derdeel van een reconstructie van het centrum.
 
Rechtsboven een beeld van de Schoolstraat, waar-
op de hoogteverschillen duidelijk zichtbaar zijn.
Verderop in de Schoolstraat is de elektriciteitsleiding
nog bovengronds. Onderaan op de foto rechts de
uitloper van het plaveisel rondom ‘de koe’. Daarbo-
ven het bakkerijgedeelte en de (speelgoed)opslag-
ruimte van Sraar en Dora ‘van Adolf’. Aan de linker-
zijde de oude boerderijwoning van Handrie en Truus
Heldens-Meurs. Op deze plek is in 2015 een appar-
tementencomplex met 12 woningen gebouwd.
 
Op de foto rechtsonder een sfeerbeeld van de
Rijksweg. Weliswaar is veel hetzelfde gebleven,
maar wat echt opvalt is het forse aantal lichtmasten
en een woud van TV-antennes op de daken. De
aanleg van het kabelnetwerk zou nog tot 1989 op
zich laten wachten. Aan de rechterkant het huis van
de familie Lucassen, waar Greta en Pierre Lucassen
vele jaren een winkeltje in rookartikelen hadden.
Iets verder wijnhandel Jos Duijf met het inmiddels
 
 

verdwenen reclamebord. Aan de linkerkant is het
tank- en servicestation ‘Chevron’ van Sraar Tax in
bedrijf.
 
Rechtsmidden een rustig beeld van de Dorpsstraat,
gezien vanaf de ‘Kwartelemert’, het domein van
‘Frenske’. Aan de linkerzijde de huizen van de fami-
lie Verbeek, deels nog in de oorspronkelijke staat,
vóór de renovatie midden jaren ’80. Rechts boerde-
rijwoning met stallen van ‘Pieëters Joep’ die er vele
jaren zijn kolen- en oliehandel dreef. Het woonhuis
is na de oorlog opnieuw gebouwd. Het stal- en
schuurgedeelte van deze dorpsboerderij is jaren
geleden gesloopt om plaats te maken voor een
drietal huizen. Gebleven is de grote zwerfkei op de
hoek van het woonhuis.
 
Tot slot een stukje Schandelo, waar toen de mees-
te boerderijen nog als zodanig in bedrijf waren. Ook
hier valt de bovengrondse elektriciteitsvoorziening
direct op. Links de grote schuur van ‘Koupmans
Wiel’, intussen verbouwd tot een woonhuis. Iets
verderop boerderij Hermes van Sjeng Gommans.
Rechts de nog bestaande werktuigenstalling, beho-
rend bij de toenmalige boerderij van Jan Heijligers,
gevolgd door de oude stal. Deze stal is rond 1990
afgebroken. Vervolgens de -ook afgebroken- schuur
van Gommans, waar een woonhuis voor in de plaats
is gebouwd. Als laatste boerderij Maashof. Op de
achtergrond het transformatorhuisje en de boerde-
rij van Sir Keltjens.
 
Veel is gebleven, maar ook veel veranderd. Dat is
maar goed ook, want stilstand is achteruitgang
volgens het bekende gezegde. Ongetwijfeld kan
iedereen het daarmee eens zijn.
 
 
Foto's: Hay Ewalts; Fotocollage: Ger van Rensch
Tekst: HL
 
Reageren? Stuur een mail naar de redactie.   

Spreekwoorden en zegswijzen
In Nieuwsbrief 141 hebben we u gevraagd om mee
te denken over spreekwoorden en zegswijzen die
gingen over: oog, ogen, oogjes - neus, neuzen,
neusjes - oor, oren en oortjes. Kortom: organen
waarmee we kunnen zien, horen en ruiken (zintui-
gen). In Nieuwsbrief 142 hebben we u een 37-tal
spreekwoorden of zegswijzen over deze organen
gegeven.
 
Een van onze leden is zelfs zo ijverig geweest om
er aan dit aantal nog eens 8 toe te voegen. Het
betreft de volgende spreekwoorden en zegswijzen:
iemand het licht in de ogen niet gunnen; iemand
een rad voor de ogen draaien; iemand de ogen
uitsteken; iemand het vel over de oren halen;

kleine potjes hebben grote oren; met je neus in de
wind lopen; geen knip voor de neus waard zijn; met
de neus op de feiten drukken.
 
Nieuw verzoek
Over de lichaamsdelen hand en voet zijn zeker ook
een 50-tal spreekwoorden en zegswijzen te noe-
men. Het betreft dus spreekwoorden en zegwijzen
waarin zich de navolgende woorden bevinden: hand,
handen, handjes en voet, voeten, voetjes. In de
volgende Nieuwsbrief zullen we op betreffende
spreekwoorden en zegswijzen terugkomen.
 
 
GvR
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Brief van "Frenske" van de Kwartelemerrt
Uit de “Kiëskop” 4e Jaargang num-
mer 1, van 1 - 15 November 1949
 
liefe  jonges,
ut is erch remoerig gewees in velde
verleeje week want boetsie de hont
van kamper piet was weer spugte
aan ut maake en toen hebbe ze hem

in de kaffee van de blokhut binne gekreegge en hem
een emmer aan zein staard gebonde en toen en toen
naar buitte o jonges ut heele dorp was in rep en roer
en as hei nou weer smoesjes uithaald verve ze hem
root en wid en blouw en konraatje gritje gaat nu wie
langer wie vroeger naar de kerk want toen ze deeze
week wakker wert zag ze al lich bei beerden tienus
en toen stont ze gouw op en rende naar de kerk
maar de koster was der nog niet en toen gritje noch
eve gewag hat sloeg de klok persies 3 uur en toen
weer gouw naar huis en toen ging ze met de toer
op maar vas appelle schille want ut was niet meer
de moeijte om naar bet te gaan en o jonges bruure
beer heef bei de fefaar groot fees gehat want hei
hat gouwe bruilof bei de fefaar en toen kreech hei
een pragtige gouwe medalje en as hei nu hondert
jaar bei de fefaar is kreig hei meschien ook een
serenaatje en dat is maar goet ook he jonges want
50 jaar voor de fefaar werke is niks de moeite en
dat zeg joeppie van de koster ook en met veel
droevheit moet ik jullie aanmelde dat ze zegge dat
onze goeije zusters van ut klooster gaan afhouwe
naar een ander klooster en dan wort ut klooster hier
 
 

een niej ouw mannehuis daar boffe jullie mee hee
jonges voor later en ikke en joepy van de koster
gaan der ok fein naar toe en wat zulle we dan joeks
hebbe as we out zein he jonges wat zulle we dan ok
noch fein kunne drievere en toen de nieje leerlinge
van de fefaar de voorrige week aan ut reppeteere
waare in de blokhut kwam der opeens een leerlink
naar binne gespronge met zein broek op de schoe-
ne want die hat aan de kettink van de weezee ge-
trokke en meende toen dat hei een overstroomink
kreeg en rende de deur uit want die wis niet wat dat
voor een dink was en de mense van de twaalf
apostele in hasselt zitte nu al 4 jaar zonder waatter
en nu hebbe ze maar regstreeks een brief naar de
koniegin gschreeve en die heef trug geschreeve dat
zei der wel voor zal zorge dat twaalf huishaldinge
niet zonder waatter bleive zitte en nu eens keike he
jonges waar ut eers voor gezorg wort voor ut nieje
raathuis of voor water voor die mense en bei flin-
seberch hant en bei heiligers wullum in de voort heef
een hont 65 kippe de rukstrank door gebeete en de
zes en zestigste leefde nog efkes en toen wullem
hem heel voorzigtig oppakde en hem heel lief in de
oogge keek zei de kip het bier is weer bes he wullem
dat was leuk van die kip he jonges en nou maar
weer tot de volligende week met heel veel groette
ook van joeppie van de koster van jullie eeeenig
liefhebbende “Frenske v.d. Kwartelemerrt”.
 
 
F.V.
 

Oplossing namen voorjaarsbloemen uit Nieuwsbrief 142
  1. Witte dovenetel
  2. Ereprijs
  3. Weegbree
  4. Herderstasje
  5. Paardenbloem
  6. Lelietje-van-dalen
  7. Krokus

  8. Hyacint
  9. Sleutelbloem
10. Speenkruid
11. Madeliefje
12. Bosanemoon                              
 
Louis Brüll

Is er op 'n gegeven moment woningoverschot in Nederland?
Vereniging Eigen Huis maakt zich daar in elk geval
geen zorgen over, als woordvoerder Hans André de
la Porte in zijn glazen bol kijkt, ziet hij voorlopig nog
steeds een tekort. Volgens hem is het aantal wonin-
gen in Nederland structureel te weinig voor het
aantal huishoudens. En aangezien mensen ouder
worden en langer zelfstandig blijven wonen, veel
jongeren een eigen woonruimte zoeken en het
aantal eenpersoonshuishoudens groeit, acht hij het
ook onwaarschijnlijk dat de vraag zal afnemen. Er
moeten ongeveer 100.000 huizen per jaar bij om
de opgelopen achterstand in te halen. Die is door
de crisisjaren, waarin er weinig is gebouwd, name-
lijk alleen maar opgelopen, maar de productie blijft

op het moment steken op jaarlijks zo’n 60.000
nieuwe woningen. Dat is het totaal van huur- en
koopwoningen, inclusief stedelijke vernieuwing en
transformatie van kantoor- en bedrijfsgebouwen tot
huizen. André de la Porte geeft toe dat de woning-
markt van veel factoren afhankelijk is en zoiets als
een economische crisis alles kan veranderen. Toch
blijft hij erbij dat we in ons land nog nooit een wo-
ningoverschot gehad hebben. Het is realistisch te
veronderstellen dat dit de komende decennia het
geval zal blijven.
 
Bron Quest
Ben Gelaudemans
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De koekoek
Heb jij deze vogel wel eens in het echt gezien? Ie-
dereen kent de koekoek, maar weinig mensen
hebben deze schuwe vogel van dichtbij waargeno-
men. Met zijn lange staart en spitse vleugels oogt
hij enigszins valkachtig.

Met een lengte tussen 26 en 32 centimeter is de
koekoek ongeveer zo groot als een houtduif. Vanaf
eind april tot juni roept hij vanuit 'n boomtop ‘koe-
koek, koe-koek’. Het geluid dat deze vogel hierbij
produceert, heeft zoveel vibraties dat iedereen dit
meteen herkent. Deze vogel leidt een verborgen
leven. Hij voedt zich met insecten, vooral harige
rupsen die door de meeste andere soorten vogels
worden gemeden. Het is een broedparasiet. Dat
betekent dat deze vogel eieren legt in nesten van
andere vogelsoorten. Hij laat de zorg voor zijn eie-
ren en jongen over aan andere vogels. Die worden
'waardvogels' genoemd. Hij heeft wat dit betreft zijn
favoriete plekken, zoals nesten in heidevelden en in
rietkragen. Eén ei per nest, wat kan oplopen tot wel
25 nesten waarin de koekoek een ei legt! Ieder
vrouwtje heeft een bepaalde kleur ei dat lijkt op een
ei van de waardvogel. Dit komt heel goed van pas
en daarom leggen de koekoeken hun ei in het nest
dat het meest lijkt op het ei van de waardvogel.
 
 
 

Als het koekoeksjong na 12 dagen uitkomt, duwt hij
de eieren of de jongen van de waardvogel uit het
nest en het jong wordt vervolgens door zijn pleeg-
ouders grootgebracht. Zelfs als de koekoek het nest
na 19 dagen heeft verlaten, wordt hij nog enkele
weken gevoerd door de waardvogel. De koekoek is
merkwaardig en misschien te laks in het grootbren-
gen van hun kroost. Er zijn wel 100 soorten waard-
vogels in Europa. Te noemen zijn bijvoorbeeld: de
graspieper, de heggenmus, de rietzanger, de witte
kwikstaart, de gekraagde roodstaart en de karekiet.
 
Koekoeksjong met de kleine karekiet (waardvogel) 
 

 
De koekoek is een nachttrekker en vliegt vanaf eind
juli, begin augustus alweer terug naar tropisch
Afrika. De vrouwtjes blijven iets langer en trekken
in september terug. De jongen van de koekoek
vliegen uit zichzelf helemaal terug naar Afrika. Zijn
of haar pleegouder heeft ontzettend hard moeten
werken om een reus van een kind groot te brengen.
 
 
 
Tekst: Melanie van den IJssel in de Maasduinen
Courant, foto: Wikipedia. 
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