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Van de redactie
Door Frans Hendrikx

Van eerdere redactieleden die Het Schrijvertje van vorm en
inhoud voorzagen, hoorden wij wel eens dat het er regel-
matig om spande voldoende kopij binnen te krijgen. Dit
kennen we niet meer. Sinds ons blad is omgetoverd tot een
kleurrijke uitgave komen er voldoende bijdragen binnen.
Voor dit herfstnummer hebben we o.a. gekozen om een
bijdrage die we eerder niet konden plaatsen nu wel mee te
nemen. Het is een verslag van Leo Koster van een excursie
in 2015. Leo heeft ons attent gemaakt op de aanvulling op
zijn verslag, waarin hij het ook over de koninginnenpage
heeft, door een bijdrage van Els van Knippenberg (IVN
Baarlo-Maasbree). Els heeft namelijk de mogelijkheid
gehad de levenscyclus van deze vlinder te kunnen volgen
en middels foto’s vast te leggen. Wij willen dit onze lezers
niet onthouden en plaatsen beide artikeltjes achter elkaar.
Een mooie aanvulling.
Ook kunt u veel plezier beleven aan de weergave van een
excursie door De Doort, Echt-Susteren. Heel exclusief; de
boomkikker.
Naast de bijdrage van onze voorzitter die een beroep doet
om bestuurlijke functies te bezetten, hebben we twee ex-
terne organisaties de mogelijkheid geboden om een oproep
te doen. Dit omdat we samenwerking en aandacht voor

gelijkgezinden hoog in het vaandel hebben staan.
Ook in deze uitgave ontbreken de columnisten niet.

Waar we heel trots op zijn is op de mogelijkheid om kennis
te geven aan het bestaan van een tweetal documenten van
Joost Geraets. Bekijk het artikel hierover van Frank Heinen,
vraag de pdf’s bij Joost op en u begrijpt wat wij bedoelen.
Een ieder die met natuur bezig is of wil zijn kan er zijn/haar
voordeel mee doen.
In het midden van het blad vindt u het overzicht van onze
activiteiten. Smul ervan, het is weer met veel zorg tot stand
gekomen.

Foto’s die wij gebruiken krijgen normaal gesproken de naam
van de maker mee. Daar waar die ontbreekt, kunt u er
vanuit gaan dat die van één van de vormgevers van het
blad is en kiezen wij ervoor om die i.v.m. het niet gebruiken
van ruimte  niet ondertekend te plaatsen. Dat scheel weer
een regel.

Veel lees- en kijkplezier. O ja, en denk eraan bij het inleve-
ren van kopij voor het kerstnummer dat  vóór 28 novem-
ber dient te gebeuren.
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Van de voorzitter
Door Marjan Straver
Roeivereniging Aeneas. De grote vraag is natuurlijk: “Wat
moeten we hier nu mee?”
Het antwoord: Ook de roeivereniging heeft een clubblad
‘De Kielzog’. Door de redactie wordt iedere keer aan diver-
se leden de Aeneas clubvraag voorgelegd. En in Kielzog
2 – 2016 kwam ik de volgende vraag tegen: “Hoe kun je
leden stimuleren om clubtaken op zich te nemen?” Ik vond
dat wel een goeie om door te vertalen naar onze vereniging
en net als de redactie van De Kielzog ook een lastige vraag.
Omdat de roeivereniging een heel andere doelstelling heeft
dan onze vereniging kan ik de 12 antwoorden die hierop
zijn gekomen niet één op één kopiëren. Maar je kunt er wel
over filosoferen.

IVN vereniging, afdeling Roermond e.o.
Vooropgesteld, IVN Roermond heeft veel leden die zich
inzetten voor de vereniging. Daar wil ik zeker niet aan
voorbij gaan. Zonder hen zouden wij als vereniging zinken,
om maar even in roei termen te blijven. Toch moet ik helaas
constateren dat veel clubtaken vaak bij dezelfde mensen
terecht komen, en dat er echt geschipperd moet worden
om deze mensen niet kopje onder te laten gaan.
Daarnaast leert de ervaring dat wanneer voor iemand de
tijd is aangekomen (vaak na jaren en jaren actief geweest
te zijn) om zijn of haar taak over te dragen, het bijzonder
moeilijk is om vervangers te vinden. Oproepen in clubblad
of mond op mond benaderen (figuurlijk!), reacties blijven
weg. Feestcommissie 50 jaar IVN Roermond? 0 reactie.
Communicatie Commissie? 0 reactie. Secretariaat? 0 re-
actie. Jammer! Een beetje vereniging bestaat toch uit leden
met hart voor de zaak?
Ik begrijp best wel dat niet iedereen even goed is in alle
taken, maar iedereen heeft ook een sterke kant. We hebben
zo’n 250 leden, dat zijn dus minstens 250 sterke kanten die
op de één of andere manier in te zetten zijn voor onze
vereniging.

Laat je horen, versterk één van onze werkgroepen, com-
missies of ons bestuur.

Samen lid zijn van IVN Roermond e.o.
Hoe betrokken voelen wij ons eigenlijk bij onze afdeling?
Veel leden zetten zich met hart en ziel in maar ik durf het
aantal niet in percentages aan te geven. Kan zeker omhoog!
Soms krijg ik het idee dat er eilandjes zijn binnen onze
vereniging en dat die eilandjes an sich, met alle respect,
goed werk verrichten. Dat we daarnaast een vereniging met
alles erop en eraan zijn, wil nog weleens vergeten worden.
En, echt, het is leuk om eens van dat eilandje af te komen
en te ervaren hoe het op de andere eilandjes is en om met
meerdere eilandjes samen iets anders te gaan doen! Bij-
voorbeeld een feest organiseren voor het 50 jarig bestaan
van onze afdeling, ik noem maar iets.

Nawoord
Brrr, na deze litanie voel ik mij echt zo’n schooljuf (ben ik
ook ooit geweest, dus …). Ik weet, er zijn door veel leden
stenen bijgedragen en er zijn er nog velen die met stenen
bezig zijn. Waarvoor mijn oprechte dank! Maar er liggen
nog zoveel stenen of stenen die overgenomen zouden
kunnen worden. Met dure woorden gezegd: laten we de
verantwoordelijkheid voor alle stenen samendragen! Ik heb
gezegd, nu U.
DE KOE BIJ DE HORENS PAKKEN.

Er is nog steeds een leuke, waardevolle en essentiele
functie te vergeven, namelijk het secretariaat. Binnen het
bestuur wordt gezocht naar een secretaris. Iets voor jou?
Laat het horen, laat het weten aan bestuur@ivnroermond.
nl .  Bellen mag, mailen mag, vragen mag, eigenlijk mag
dus alles en niet vergeten: ook suggesties zijn welkom.
Het bestuur vergadert op jaarbasis 10x, roulerend bij ieder-
een thuis. Altijd erg inspirerend en ook nog gezellig!

Swalmen, De Hout, foto Marieke Michels
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Natuurdenken
Door Pieter Brouwer

Met twee kleine kinderen en geen auto (en rijbewijs) kom
ik niet zo vaak in de natuur als vroeger. Of misschien niet
minder vaak, maar ánders. Ik ben wel met de kinderen
buiten, maar zij prefereren een actieradius van maximaal
50 meter, en het liefst in een brownse beweging. Natuur-
beleving wordt zo de beleving ter plaatse, de beleving van
de details, wat ik nog steeds leuk vind, en de kinderen ook.
Maar ik mis de grote wandelingen die de aaneenschakeling
van gevarieerde landschappen en de uitgestrektheid van
sommige van die landschappen laten zien. Fietsen is ook
een optie, maar daar houden mijn kinderen niet van (‘Ik wil
weer naar huis!’ ‘Uit! Uit!’) en daarbij geeft wandelen me
een sterker gevoel van gehechtheid aan de natuur om me
heen. En tenslotte, toegegeven, gaat mijn meeste vrije tijd
zitten in andere grote hobby’s: lezen, lezen en uh… lezen.
Ik sport niet en tot voor kort bewoog ik maar weinig. Enke-
le maanden geleden heb ik 1 en 1 opgeteld en kwam ik tot
het idee om minstens twee keer per week in mijn eentje te
gaan wandelen. Ik kocht een knooppuntenwandelkaart van
gemeente Roermond en sindsdien ziet de natuur mij weer
in zich wandelen. Ik vind het heerlijk om routes van rond de
12 kilometer uit te stippelen (voor langere tochten heb ik

meestal geen tijd), waarna ik naar het startpunt fiets of loop
en dan netjes de paaltjes volgend en de kaart lezend de
route uitloop. Ik ben nogal een pietje precies en geef netjes
alle fouten op de kaart en de knooppuntenpaaltjes door,
wat zelfs al heeft geleid tot aangepaste paaltjes.

Ik beweeg dus weer meer en geniet weer lekker in mijn
eentje van de natuur. Veel plekken ken ik nu beter en an-
dere plekken heb ik door de kaart ontdekt. Zo was ik nog
niet eerder in het Roerdal tussen Melick en Posterholt ge-
weest. Wat een prachtige, stille plek is dat! Vol veldleeuwe-
riken (als ik het goed heb, ik ben geen vogelaar) en ander
gefluit, gefladder en gezoem. Hooguit wat wielrenners,
maar dat mag de pret niet drukken. Tja, het liefst zou ik écht
grote wandelingen maken, het liefst in Noorwegen of
Schotland, waar je helemaal geen ziel ziet, maar dat is iets
voor later, als de kinderen groot zijn en blij zijn als hun papa
zich eens niet met hen bemoeit. Tot die tijd stel ik me graag
tevreden met uitzichten op het Elmpter Wald, leeuweriken
in het Roerdal, vossen en reeën op de Melickerheide,
zandhagedissen op de Lüsekamp en phegeavlinders in
Driestruik. Genoeg moois dicht bij huis!

Red de aarde
Beste IVN-ers,
Wij zijn Tim & Ivi Huijsmans, 17 en 16 jaar oud en we zijn
mede door de vele stemmen van IVN-ers door het Ministe-
rie van Buitenlandse Zaken verkozen tot Nederlands We-
reldverbeteraars van het Jaar. Sinds de oprichting van onze
organisatie "Red de Aarde" hebben we vele interessante
ontmoetingen gehad met o.a. Minister Ploumen, Staatsse-
cretaris Dijksma, Freek Vonk (bioloog en tv-persoonlijk-
heid), Wietse van der Werf (winnaar Future for Nature
Award 2016), de Britse Jane Goodall (bekend van haar
40-jarig onderzoek naar chimpansees en VN-vredesam-
bassadeur), de Canadees Paul Watson (mede-oprichter
Greenpeace en oprichter Sea Shepherd), enz. Doordat we
zowel lokaal, nationaal en inmiddels ook internationaal
actief zijn, wordt op 4 oktober onze nieuwe naam

Faunawatch gelanceerd.
We zoeken over de gehele wereld jonge vrijwilligers, die
personen willen interviewen of filmen, die zijn gerelateerd
aan dierenwelzijn. De geïnterviewde vertelt over actuele
onderwerpen of is zeer inspirerend. Het is de bedoeling dat
de interviewer of de filmer zelf ook op de film staat. Op dit
moment worden er filmpjes gemaakt in Canada, Amerika,
Australië, India, Ghana en diverse Europese landen.
Reacties kunnen gestuurd worden aan:
gastonhuijsmans@faunawatch.org
Het IVN en wij hebben al vaker samengewerkt en we hopen
dat mensen binnen het IVN hieraan willen meewerken.
 
Met hartelijke groet, Tim, Ivi & Gaston.
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Door Leo Koster

Bovenstaande aankondiging stond in Het Schrijvertje,
jaargang 26, nummer 2. De gids zou John Hannen zijn.
Maar door bepaalde factoren kan het wel eens anders
lopen. John werd geopereerd aan de schouder, had veel
pijn en was niet in staat om de excursie te verzorgen. René
van IVN Roermond e.o, doet een beroep op mij. Omdat ik
op zondag 31 juli 2016 geen andere verplichtingen had,
was dat voor mij geen enkel probleem. Op deze zondag
staat rond 14.00 uur de kleine parkeerplaats op de hoek
Bosweg en Lange Akkersweg in een mum van tijd vol. Een
groot billboard laat zien dat er gewerkt wordt aan de Mid-
delsgraaf. De berm van de Bosweg wordt even een tijdelij-
ke parkeerplaats en dat zal na afloop voor een probleempje
gaan zorgen. Een blauwkleurig kaartje gaat rond, hierop
kunnen de aanwezigen hun naam plaatsen, mijn vrouw
maakt daarvan een leuk kaartje voor John voor beterschap
en een goed herstel. Ik draag een gedicht voor van mevrouw
Tonnie Crombach-Hermans uit Valkenburg met als titel 'De
Wereld'. Volgens haar moeten we het kwaad verdrijven dat
wij de wereld aandoen en moeten we haar beminnen!

We gaan op stap, het wordt een 'gewone' wandeling/excur-
sie in het ongeveer 148 ha grootte natuurgebied. Er komen
zelfs nog twee Duitse gasten bij. In de berm de roodkleuri-
ge bessen van de gevlekte aronskelk. We steken de Mid-
delsgraaf over, rechts in de berm een replica grenspaal met
in Gotische letters Gelder en Gulick. De grens tussen de
verschillende hertogdommen, later de grens tussen de
voormalige gemeenten Echt en Susteren. We steken de
Doorderweg over, een hekwerk negeren we. Langs de

"Op zoek naar planten en insecten in De Doort" 

oever van de Middelsgraaf groeit moerasspirea en vliegen
zowel mannetjes als vrouwtjes van de weidebeekjuffer, op
het water cirkelen schrijvertjes. De laatst genoemde wordt
ook wel draaikever genoemd. De diertjes beschikken over
tweedelige ogen, dus vier ogen. met de bovenste kijken ze
boven water, met het onderste paar juist onder water. De
Middelsgraaf is ongeveer 7 km lang en ontspringt aan de
onderzijde van de terrasrand (Hochbruch) van de Maas bij
het Duitse Schalbruch. Delen van de Middelsgraaf zullen
in het geheel verplaatst worden, bochten (meanders) zullen
worden aangebracht, de bodem wordt verhoogd, de aan-
wezige stuwen verwijderd en aan beide zijden zal een be-
reikbaarheidsstrook ontstaan van 3½ meter. We horen de
'lach' van de groene specht en de eerste boomkikker wordt
gesignaleerd. Vandaag zullen we ze in allerlei maten en
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kleuren aantreffen. De kleurvariatie heeft te maken met de
temperatuur en de gemoedstoestand van de boomkikker.

Iets meer over de op de Rode Lijst staande, koudbloedige
en bedreigde boomkikker. Zijn wetenschappelijke naam is
Hyla arborea. Hyla  = kwaken, arborea = in bomen levend.
De voortplanting ligt tussen april-juli. Alleen de mannetjes
beschikken over één kwaakblaas. Het luide geluid dat ze
produceren is krek-krèk-krèk-krèk-krèk. Voor de afzetting
van de eiklompen (zo groot als een walnoot tot 50 eitjes)
hebben de vrouwtjes visvrije poeltjes nodig die door de zon
worden beschenen. Struiken en bomen dienen in de buurt
te staan. Het mannetje meet 3-4 cm, het vrouwtje 4½ cm.
Ze hebben een gladde huid zonder wratten, de tenen zijn
voorzien van hechtschijven. ’s Nachts foerageren ze; ke-
vers, wantsen, oorwormen, muggen, vliegen die ze met de
lange tong vangen. De ontwikkeling van de eiklompen gaat
snel, de larven kunnen al na 3 dagen uit de eieren kruipen
en zijn dan 3-5 mm groot. Na de metamorfose zijn de juve-
niele boomkikkers 12-21 mm groot. In het water worden ze
belaagd door onder meer de larven van libellen, geelgeran-
de watertor, bootsmannetje, snoek en karper. Op het land
en tussen het gebladerte worden ze onder meer belaagd
door blauwe reiger, bosuil, grauwe klauwier en kleine zil-
verreiger. Ze houden een winterslaap in holle bomen, tus-
sen boomwortels, in de strooisellaag en tussen houtstapels.
De bedreiging voor deze zeldzame kikkersoort kan samen
gevat worden in 7 V’s; verzuring, verdroging, verandering,
versnippering, vernietiging, vermesting, vis. In het Duits
heet deze kikker Laubfrosch.

De grote groene sabelsprinkhaan wordt nader bekeken. Het
is een mannetje en hij probeert me te bijten. Je voelt dat
wel, maar het is niet pijnlijk. Ik ruik de gistingreuk van zoete
kersen en bramen. We wandelen verder langs de Koele
vanne Valk, de leimkoelen of tichelgaten. Deze zijn ontstaan
in de periode 1920-1960. Hier werd hoogwaardige klei
gewonnen door en voor de pannenfabriek De Valk uit Echt.
In de buurt van groot heksenkruid vertel ik het verhaal over
de Juffrouw zonder hoofd.

Zatte Drikus gaat op aanraden van deze juffrouw op zoek
naar 3 kisten vol geld en juwelen. Bij het graven mag niet
gesproken worden, dat gebeurt helaas toch. Het geld en
de juwelen liggen nog altijd onder de grond in het grote bos
het 'Dort'.

Langs de waterkant groeit het fraaie blauw glidkruid. We
vervolgen onze route door het mooie bos met forse eiken
en boskrieken, de laatste zijn voorzien van horizontale
banen van bijeen staande lenticellen; de zuurstofdoorlaten-
de plekken in de schors. Via een bijna dichtgegroeid
paadje wandelen we richting een hooiweide. Het geluid van
de goudvink. Als we de in de zon staande braamstruiken
afzoeken zien we meerdere boomkikkers. Uiteraard wordt
ook van de heerlijke bramen geproefd. Op de vochtige
bodem groeit penningkruid en watermunt. We wandelen
naar de daar aanwezige poelen. Geen boomkikkers wel
diverse groot uitgevallen wespspinnen, allemaal vrouwtjes,
met in het wielweb het typische stabilimentum, een soort
zig-zag streep of bliksemschicht. De agrimonie toont haar

gele bloemen. We zien de keizerlibel, ik vertel iets over het
verschil tussen juffers en glazenmakers. Via een kaart laat
ik de aanwezigen het vangmasker van een libel zien. Op
koninginnenkruid veel zweefvliegen, maar ook dagpauw-
ogen en atalanta’s. De laatst genoemde wordt ook wel
admiraal en nummervlinder genoemd, het nummer heeft
betrekking op het getal 98 dat aan de binnenzijde van de
vleugel is te zien. De gehakkelde aurelia vliegt er ook, wordt
ook C-vlinder genoemd. Een geschikt moment voor het
gedicht 'De Vlinder' van mevrouw Heemels-Beckers. Hier
zien we ook het vrouwtje van de grote groene sabelsprink-
haan, uiteraard met haar rechte ovipositor (legboor). We
zien ook de distelvlinder, net als de atalanta een trekvlinder.
Een gaai laat iedereen weten dat wij er aan komen. In het
Duits heet deze kleurrijke vogel Eichelhäher.

We steken de Doorderweg over. Onder deze weg liggen
onderdoorgangen voor onder meer een veilige oversteek
voor amfibieën. In een modderige plek pootafdrukken van
een ree of wild zwijn. We houden het uiteindelijk op die van
het ree. We genieten van het mannetje van de citroenvlin-
der, die veel geler is dan het vrouwtje. We wandelen langs
diverse poelen die onmisbaar zijn voor de voortplanting van
onder meer de boomkikker. Als we langs een nog niet ge-
maaide wei komen, herinneren zich enkele personen de
aanwezigheid hier van de knolsteenbreek. We komen weer
bij de Middelsgraaf. Een “miauwende” buizerd schroeft zich
omhoog. Op bramenbladeren hier ook weer boomkikker-
tjes. We horen en zien putters. We wandelen langs de
observatiehut De Wielewaal. Zeepkruid staat in bloei. De
wortelstok van deze plant bevat saponine die net als zeep
met water schuim geeft. We naderen de parkeerplaats. De
Duitsers weten nog het Nederlandse woord voor Eichel-
häher namelijk gaai. Een loonwerker komt met zijn zware
en brede combinatie aanrijden, doch geparkeerde auto’s
en zware stenen verhinderen zijn doortocht. Maar na on-
geveer 5 minuten kan hij verder rijden. Ik ben vergeten de
mensen te wijzen op de aanwezigheid van teken. Rond
16.15 uur wordt deze excursie/wandeling afgesloten.

Inmiddels heeft John Hannen gereageerd op het verzonden
kaartje. “Een zeer originele kaart en een warm gebaar”,
aldus John. Hij werkt al weer voor halve dagen.

Foto's bij dit artikel van John Hannen
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In het najaar van 2016 starten de opleidingen voor de
nieuwe vrijwilligers bij Bezoekerscentrum Leudal. Deze
opleidingen worden geheel gratis aangeboden, zijn to-the-
point en direct toepasbaar in de praktijk. Iedere vrijwilliger
start met een basisopleiding, gevolgd door een van de drie
specialisaties, gastvrouw of -heer, jeugd/schoolgids of
Leudalgids.

De basisopleiding bestaat uit vier bijeenkomsten waarbij de
volgende aspecten aan bod komen: kennismaking met alle
medegebruikers van het Bezoekerscentrum Leudal,  een
introductie in het Leudal met al zijn facetten en afsluitend
een excursie door het gebied Leudal. Voor de vervolgop-
leiding gastvrouw of gastheer volgt nog één bijeenkomst
waarin algemene informatie over het gebouw, AV-appara-
tuur en calamiteiten worden behandeld.
Bij de andere twee specialisaties gaan we o.a. in op excur-
sietechnieken, theorie en praktijk van de natuurbeleving,
omgaan met kinderen, flora, fauna, geologie en beheer van
het Leudal. In de opleiding jeugd/schoolgids komen nog
enkele extra onderwerpen aan bod o.a. over vlinders, bijen,
duurzaamheid en het leven in en op het water.

Natuurlijk zorgen we ook voor een inwerkperiode, waarin
je samenwerkt met ervaren collega's.  We bieden een fraaie
werkomgeving in een prachtig natuurgebied, gezellige
medevrijwilligers en enthousiaste bezoekers.

Geïnteresseerd?
Meld je meteen aan als nieuwe vrijwilliger op de website
van Bezoekerscentrum Leudal, www.groenhartleudal.nl,
 of kom naar de informatieavond voor nieuwe vrijwilligers
op 6 oktober 2016 van 20.00 uur tot 21:30 uur.
Bezoekerscentrum Leudal, Roggelseweg 58, 6081 NP
Haelen.

Leudalvrijwilligers, foto aangeleverd door het bezoekerscentrum

Opleiding voor nieuwe vrijwilligers bij Bezoekerscentrum Leudal
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Jaarprogamma algemeen

Zaterdag 15 oktober 2016
‘Volle maan tocht’, Vlodrop
Aanvang: 19.30 uur
Startpunt: Hotel St. Ludwig, Station 22, 6063 NP  Vlodrop
Gidsen: Hermien Hendrikx en Leo Koster
Vooraf aanmelden verplicht: rene.horsten@ivnroermond.nl
Het aantal deelnemers is beperkt tot 25. Na afloop soep; er
wordt een eigen bijdrage gevraagd van €5 voor leden en
€7,50 voor niet-leden.

Zaterdag 22 oktober 2016
Workshop ‘Bodem’, door Ad Havermans
Aanvang: 9.30 uur; duurt tot 15.30 uur
Plaats: Gemeenschapshuis `t Leuke, Leukenstraat 6,
Beegden
Aanmelden verplicht via: rene.horsten@ivnroermond.nl .
Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 en er wordt een
eigen bijdrage gevraagd van €5 voor leden en €7,50 voor
niet-leden.
De bodem is onmisbaar voor onze menselijke samenleving;
toch is er relatief weinig maatschappelijke aandacht voor.
In de ranglijst van maatschappelijke problemen komt de
bodem pas op de 64e plaats. Ook in het werk van natuur-
gidsen zie je relatief weinig aandacht voor de bodem. Deze
workshop wil daar verandering in brengen en concrete
handreikingen bieden aan natuurgidsen.

Zondag 30 oktober 2016
Paddestoelenexcursie, Leudal
Aanvang: 13.00 uur; duur: 3 uur
Startpunt: café-restaurant De Busjop, Busschopsweg 9,
6093 AA Heythuysen
Gids: Twan Brouwers

Dinsdag 1 november 2016
Lezing 'Het verborgen leven in de bodem’,
door Rini Kerstens
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Ontmoetingscentrum Minderbroederskerk,
Minderbroederssingel 15 F, 6041 GH Roermond

Zaterdag 5 november 2016
Landelijke Natuurwerkdag
Raadpleeg website www.ivnroermond.nl

Zondag 13 november 2016
Excursie Beegderheide
Aanvang: 10.00 uur; duur 2,5 uur
Startpunt: parkeerplaats VV Hebes, Baexemerweg 1a,
6099 NA Beegden
Gidsen: Paul Monod de Froideville, Dré Crommentuijn en
Bert Beckers

Zaterdag 19 november 2016
Ledenavond; alleen voor leden
Aanvang: 18.00 uur
Plaats: wordt t.z.t. bekend gemaakt

Dinsdag 13 december 2016
Lezing ‘Voedselbossen, verzoening landbouw en natuur’,
door Wouter van Eck
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Ontmoetingscentrum Minderbroederskerk,
Minderbroederssingel 15 F, 6041 GH Roermond

Maandag 26 december 2016
Kerstwandeling
Aanvang: 13.00 uur; duur 3 uur
Startpunt: wordt t.z.t. via onze website bekend gemaakt
Gidsen: Hermien Hendrikx, Michiel Stemkens en René
Horsten

Let op
Voor de activiteiten van 15 oktober en 22 oktober (Alge-
meen Jaarprogramma) is het verplicht om vooraf aan te
melden!

Vogelwerkgroep
Zondag 2 oktober 2016
Vlodrop Station De Rode Beek, Roerdalen
Aanvang 8.00 uur
Startplaats: t.o. restaurant St. Ludwig, Vlodrop

Zondag 6 november 2016
Isabellagreend te Herten.                         
9.00 uur Café de Schuur Merum-Herten
(hoek Hoofdstraat/Bergstraat)).

Zondag 4 december 2016
Hamsterreservaat Sibbe
8:15 uur Carpool Ei van Sint Joost
9.00 uur Kruising Oude Heerweg, Gasthuis, Vilt

Activiteitenkalenders  oktober - december 2016
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De Speurneuzen
Zaterdag 8 oktober
Zaterdag 12 november
Winterstop

Op bovengenoemde data komen de Speurneuzen om
14.00 uur bij elkaar.
Plaats: café restaurant de Bussjop
Busschopsweg 9, 6093 AA Heythuysen

Plantenwerkgroep
Zaterdag 15 oktober
Dahlheimermühle
Paddenstoelen
9.00 uur, carpoolplaats*
9.15 uur , p-plaats St Ludwig, Station 24, 6063 NP Vlodrop
Tevens publieksactiviteit

Zaterdag 19 november
Kasteel Aerwinkel, Posterholt
9.00 uur, carpoolplaats*
9.15 uur, Aerwinkelallee 1
6061 GT Posterholt

Zaterdag 17 december
Coniferen/ Varia
9.00 uur, carpoolplaats*
9.15 uur, NME-centrum St. Elisabethshof
Parkeren: Parkeerplaats Staatsbosbeheer
Roggelseweg 58, 6081 NP Haelen

* Let op: de carpoolplaats is de parkeerplaats 
van Kasteeltje Hattem, Maastrichterweg 31,
6041 NZ Roermond. Er wordt getracht om met zo weinig 
mogelijk auto’s naar de excursieplaats te rijden.

Een vers geelkleurig eitje…
Door Leo Koster

Alle mededelingen, excursies, wandelingen, oppasbeurten
op de kleinkinderen enz. worden bij ons nog op een ouder-
wetse manier op de weekkalender gezet. Deze kalender is
voorzien van tekeningen van Marjolein Bastin. Week 35 van
2015 toont twee koninginnenpages. Op zondag 23-08-2015
uit week 35 staat in de Koningssteen een vlinderexcursie
genoteerd van 14.00-16.00 uur voor het IVN Baarlo-Maas-
bree. Ruim op tijd rij ik richting startplek. Een kassier van
Aqua Terra deel ik mede dat leden van het IVN Baarlo--
Maasbree niet van plan zijn om te zwemmen of te kampe-
ren, maar dat zij willen genieten van de schoonheid van
Koningssteen, waardoor zij zullen worden vrijgesteld van
betaling.

Het is prachtig weer, maar er staat wel een harde wind. Via
het klaphekje wandel ik Belgisch gebied op. Ik daal de dijk
af en wandel richting vogelkijkhut. Ik pluk bij het teruglopen
enkele plantjes zoals boerenwormkruid, kaasjeskruid,
heelblaadje, koninginnenkruid en duizendblad. Dan zie ik
voor me een hele gave doch laagvliegende koninginnen-
page die schijnbaar alle tijd heeft. Af en toe stopt ze en gaat
op een minuscuul blaadje zitten. Ik denk gelijk: een eiafzet-
tende koninginnenpage. Het blaadje dat ze uitzoekt is een
wilde peen. Ik bekijk het eerste en het tweede blaadje, maar
ik zie niets bijzonders. Doch het derde blaadje, waar ze
even gezeten heeft, is voorzien van een bolvormig, geel-
kleurig eitje. Ik vind het zelf fantastisch om tijdens een
vlinderexcursie de aanwezigen een pas gelegd eitje van de
koninginnenpage te kunnen laten zien. Het kleine boeket

alsmede het blaadje met het eitje wordt even in de auto
gelegd.

Doch rond 14.00 uur wel auto’s en mensen, maar niet uit
Baarlo en omgeving. Tegen 14.15 uur komt dan toch nog
een afvaardiging van het IVN, een direct 'sorry' wordt uiter-
aard door mij direct geaccepteerd. Met zo’n prachtig weer
wil toch iedereen naar buiten en dat zorgt voor wat filevor-
ming en vertraging. Als ik hen het boeketje laat zien her-
kennen de groepsleden alle planten en als ik het sprietige
stengeltje laat zien wordt meteen gezegd: “Wilde peen en
ik zie een eitje.” Het stengeltje met het eitje wordt opgebor-
gen, want men weet wel iemand die vlinders kweekt. We
gaan op stap door het gebied van Natuurmonumenten. De
ijzeren poort is onlangs vervangen door een houten poort,
het klaphek is ook aan vervanging toe. Ik ga even van het
pad af en zoek naar een wilde roos. Enkele blaadjes worden
gekneusd, maar ik mis de geur van zure appels. Hier zou
de egelantier moeten staan. Agrimonie bloeit nog volop.
Het houten hek staat open. Iemand heeft niet het klaphek-
je gebruikt, maar het grotere houten hek en dat niet terug-
gehangen in de afgrendeling. Op deze wijze kunnen de
aanwezige grote grazers gemakkelijk het gebied verlaten,
wat niet de bedoeling is. Ikzelf maar ook een ander proeft
de blauwe bes van de sleedoorn. Lekker zijn de bessen nu
zeker niet. De harde wind voelen we hier amper.

We maken er een internationale vlinderexcursie van en
gaan even de dijk op. Deze dijk vormt globaal de grens met
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het Koninkrijk België. Voor ons zeer kleine eilandjes in een
waterrijke omgeving die zeer interessant zijn voor watervo-
gels zoals de meerkoet, blauwe reiger, wilde eend, grauwe
gans en aalscholver. Waterpeper wordt even uitgepro-
beerd. Na wat kauwwerk komt een scherpe smaak vrij
rondom de tong. De peterselievlier staat er beroerd bij,
jonge exemplaren heb ik niet kunnen vinden. We staan even
stil bij de unieke, gietijzeren grenspaal 131. De palen
hebben een totale lengte van 2,47 meter. Het achtkantige
onderstuk is 1 meter lang, de knop meet 17 cm. Op de paal
zijn de wapens van België en Nederland aangebracht,
meestal het jaartal 1843 en een uniek nummer. Heelblaad-
jes met de gele bloempjes en heel veel besdragende
struiken, vooral de meidoorn met heel veel rode bessen
springt in het oog. Naar het zuiden trekkende vogels kunnen
hier straks even bijtanken.

In waterpoeltjes die op het grindpad zijn blijven staan
springen groene kikkers. Op een wilde roos groeit de mos-,
bedeguar- of slaapgal. Tussen de vegetatie zien we ook
diverse plantjes van de halfparasiet die luistert naar de
naam rode ogentroost. Iemand uit de groep die de Konings-
steen al lang niet meer heeft bezocht is verbaasd dat het
gebied bijna is dichtgegroeid. We krijgen diverse vlinders
in beeld, onder meer het bont zandoogje, en enkele
blauwtjes en witjes.

Ter hoogte van een oude houten bank gaan we links. Hier
zien we koninginnenkruid en ook het fraaie beemdkroon.
De laatstgenoemde soort behoort tot de kaardenbolfamilie
en staat op de Rode Lijst van inheemse planten. Als we
een atalanta, een trekvlinder, zien besluit ik een gedicht
voor te dragen van mevrouw M. Heemels-Beckers uit Me-
lick. De atalanta wordt behalve admiraal ook nummervlinder
genoemd. Die laatste benaming dankt de vlinder aan de
cijfers op de binnenzijde van de vleugels. Op de binnenkant
van de rechtervleugel staat het getal 98, op de linkervleugel
89. Even verder genieten we weer van trekvlinders. Het zijn
twee gele luzernevlinders, beestjes die deel uitmaken van
de witjesfamilie. Het jacobskruiskruid groeit hier ook.
Bloeiend jacobskruiskruid wordt door paarden gemeden,
doch in gedroogde vorm herkennen paarden het niet als
giftig en als ze er dan meerdere kilo’s van eten kan dit tot
onherstelbare leverschade leiden, met de dood als gevolg.
Onderaan de dijk, vlakbij de Thornerplas, rusten onder
enkele wilgen galloway’s, runderen die zijn gefokt op
hoornloosheid. Deze erfelijke, dominante eigenschap kan
spontaan optreden bij vrijwel alle gehoornde runderrassen.
Rechts van ons ligt de Oude plas waar enkele bomen door
bevers omgeknaagd zijn. Verder door in d’n Engel grazen
de andere grazers, de konikpaarden. Via bloeiende kaar-
denbollen verlaten we de dijk. Ik pluk nog eens een katten-
staart die over drie verschillende soorten stijlen kan be-
schikken. Wij zien de kortstijlige- en middelstijlige bloemen.
Ik wijs de mensen op wissels van bevers. Tussen de wilgen
groeit watermuur die over vijf stijlen beschikt. Aan een
notenboom hangen heel veel groenachtige noten. Het merg
van een notentak is geladderd of geschot.

Op de Maas zien we heel wat schepen voorbijtrekken, zowel
langzame als snelle. Dikke ‘kabels’ van de bosrank probe-

ren een esdoorn in te palmen. Manshoge reuzenbalsemie-
nen sieren de oever van de Maas. De rijpe zaden van deze
plant worden bij aanraking weggeslingerd. De Canadese
guldenroede heeft het hier ook wel naar de zin. Op een
blaadje rust de lieveling, een dagactieve nachtvlinder die
vooral opvalt door de bijna rechte streep over beide vleu-
gels. Op het smalle pad ligt een steen, terwijl we in de di-
recte omgeving van die steen heel veel stukjes van huisjes
van huisslakken vinden. Dit is een lijstersmidse. We hebben
zicht op Stevensweert, de vestingstad. Als we parallel aan
de Maas naar rechts gaan, houdt de Maas op om Grens-
maas genoemd te mogen worden. Hier slingert de akker-
winde zich sierlijk door de vegetatie. Aan de overkant van
de Maas staat grenspaal 126 en iets verder langs ons pad
staat nogmaals een grenspaal met hetzelfde nummer. De
grens in de Grensmaas wordt bepaald door het diepste
punt, de zogenaamde Thalweg. We krijgen ook nog de
gehakkelde aurelia te zien. Deze soort wordt ook vaak
C-vlinder genoemd omdat op onderkant duidelijk een witte
vlek in de vorm van een C te zien is. Na deze waarneming
volgt nog een gedicht van Ton Valkenburg uit Maasbracht--
Beek. Diverse plekken zijn na de ontgrinding hier opgevuld
met mijnsteen. Van de Amerikaanse vogelkers schraap ik
de schors een beetje weg en laat dan de mensen even
ruiken. De plant ruikt enigszins naar amandel. We wande-
len nu terug over het grindpad dat we net ook al bewandeld
hebben. Iemand ziet de meest voorkomende orchidee, de
breedbladige wespenorchis. Vaak staan meerdere exem-
plaren van deze soort bij elkaar. Eén van de aanwezigen
is ontzettend blij dat ze meegegaan is. Thuis is haar zieke
man achtergebleven, doch die zegt steeds: "Ga nou maar
en geniet." Van haar man heeft ze heel veel over bomen
geleerd. Zij vond het een ongedwongen, maar leerzame
excursie. Ter afsluiting draag ik nog een eigen geschreven
gedicht voor over de bever.
De mensen van IVN Baarlo-Maasbree en de gids gaan
tevreden huiswaarts na deze mooie wandeling.
Een prachtige en informatieve site over dagvlinders is:
www.vlinderskijken.nl
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Door Els van Knippenberg
Tijdens de excursie naar Koningssteen in augustus van het
vorig jaar, zag onze gids hoe een koninginnenpage laag bij
de grond vloog en een eitje afzette op de wilde peen. Het
vers gelegde geel-oranje, bolvormige eitje, werd meegeno-
men naar Baarlo.
Het toefje wilde peen met daarop het eitje werd bij thuis-
komst meteen in een pot met peentjes gezet. Er gebeurde
de eerste tijd weinig, want het was regenachtig weer en vrij
koud. Ik besloot om het geheel in huis op de vensterbank
bij een raam op het zuiden neer te zetten.

De levenscyclus van een koninginnenpage

Enkele weken later werd ik verrast door een minuscuul
rupsje. Het groeide als kool en het was inderdaad de rups
van de koninginnenpage. De rups groeide elke dag en het
is maar goed dat er behoorlijk wat peen in voorraad was
voor deze veelvraat.

Op deze foto zien we de rups van de koninginnenpage na
de eerste vervelling. Ze verandert na elke vervelling van
kleur. De rups was aanvankelijk donker met zwart en ge-
tooid met oranje strepen, maar ze verandert langzaam naar
lichtgroen met zwarte streepjes en oranje stippen. Om vij-
anden af te schrikken richt de rups zich op en schiet er een
gevorkte, helder oranje klier uit een plooi boven de kop.
Deze klier scheidt een penetrante geur af die zeer onaan-
genaam is voor insecten als mieren, vliegen en wespen.

We zien de rups in een kommahouding. Ze maakt zich
gereed om zich te gaan verpoppen. Ze hecht zich met
spinsel vast aan de bovenkant of aan de wanden van het
stokje. De rups mag nu niet meer gestoord worden.

Na 2 dagen stil te hebben gezeten (of gehangen), is de rups
zich definitief gaan verpoppen. De rupsenhuid is open ge-
barsten en daaronder zit een gloednieuwe en sterke pop-
huid. Dit 'vervellen' gebeurt binnen enkele minuten, helaas
hebben we het niet gezien. De pop is eerst nog zacht en
kwetsbaar en felgroen van kleur!
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De hele winter heeft de pop in een bakje gehangen aan de
tak. Deze week werd de huid van de pop doorzichtig en kon
je de vlinder al zien zitten.

Vannacht is de koninginnenpage uit de cocon gekomen,
we hebben dit niet gezien. Je kunt niet alles hebben, niet-

waar? We hebben geprobeerd om de vlinder los te laten,
maar hij/zij wilde nog niet weg, zoals te zien is op de foto.
Het was mooi om de levenscyclus van de koninginnenpage
van zo dichtbij te kunnen volgen!

Foto's bij dit artikel zijn van de schrijfster
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Een schat aan informatie!
Door Frank Heinen

Zowel voor een natuurgids als de meer recreatieve natuur-
liefhebber is het handig als hij of zij de soorten kent die
voorkomen in het eigen werk- en studiegebied. Zeker wat
betreft planten en ongewervelde dieren is het onderschei-
den van de diverse soorten niet altijd een sinecure. Hoewel
veldgidsen uitkomst kunnen bieden, zijn er dankzij de digi-
tale revolutie tegenwoordig vaak handigere en snellere
manieren om dieren of planten op naam te brengen. Prima
 beginpunten voor verdere studie zijn de door Joost Geraets
samengestelde pdf-documenten Planten/flora in Midden--
Limburg en Dieren in Midden-Limburg. Je kunt ze opvragen
door Joost  een e-mail te sturen, zijn  e-mailadres is
jognet@gmail.com

Wat gelijk opvalt is de overzichtelijkheid van de werken. Na
een korte uitleg over de gebruikte afkortingen, symbolen,
links en gangbare familie-indelingen, begint het overzicht.
Het eerste deel (basiskennis) van de planten-pdf is een op
alfabet gerangschikte lijst van bekende plantensoorten.
Elke ingang bestaat uit een foto van de desbetreffende
soort, links naar de verspreidingsatlas, een verwijzing naar
recente waarnemingen op limburg.waarneming.nl en links
naar de soortenpagina’s van onder meer de KU Leuven,
Wikipedia, Flora van Nederland, de Belgische Florabank,
Wilde Bloemen in Nederland en de Encyclopedia of Life.
Per ingang zijn ook nog diverse links opgenomen die de
weg openen naar extra informatie over de familie/hoofd-
groep waar de desbetreffende plant toe behoort en naar
andere soorten uit dezelfde familie. Als je bijvoorbeeld in
de soortenlijst naar het akkerviooltje gaat, krijg je naast een
foto en links naar diverse internetpagina’s over  dat plantje
ook nog aanklikbare links naar pagina’s over de viooltjes-
familie en aanverwante soorten zoals het driekleurig viool-
tje, bleeksporig bosviooltje en hondsviooltje te zien.  De
indeling zorgt ervoor dat de pdf een tamelijk compact en
overzichtelijk document blijft, maar door de vele links wel
een rijke schat aan informatie herbergt.

Bij de dieren is de indeling iets anders en is, na eveneens
een korte inleiding, gekozen voor een rangschikking naar
diergroep. Onder het kopje ‘Amfibieën’ vind je bijvoorbeeld
foto’s van een aantal Midden-Limburg voorkomende
soorten en links naar pagina’s (Ravon, Wikipedia etc.) over
het dier in kwestie. Hetzelfde format wordt ook toegepast
op andere diergroepen zoals de reptielen, zoogdieren,
vogels, dagvlinders, nachtvlinders, juffers en libellen,
wespen, hommels en bijen, mieren, kevers, wantsen,
spinachtigen, miljoen- en duizendpoten en pissebedden.
Net als bij de planten, is ook voor de dieren nog een
tweede deel ingeruimd dat de serieuze natuurvorser be-
hoorlijk wat aanknopingspunten biedt om wat verder de
diepte in te gaan en eventuele hiaten in zijn of haar kennis
weg te poetsen. 

Het tweede deel van de pdf-documenten opent voor de
echte fanatiekelingen de deur naar verdere verdieping
middels een overzicht van zoekkaarten, werkgroepen,

boeken en gidsen, evenementen, websites, apps, biotopen,
plantengemeenschappen, bodemtypen, groei- en bloeisei-
zoenen en de ecologische relaties tussen diverse soorten.
Erg handig is dat de plantensoorten en diergroepen in de
inhoudsopgave al aanklikbaar zijn. Verderop staat bij iede-
re soort(groep) een pijltje omhoog (^) waar je op kunt klikken
om weer bij de inhoudsopgave uit te komen. Het is niet al
te moeilijk om binnen de pdf’jes zelf en naar de opgenomen
links te navigeren, dus qua gebruiksgemak scoren de digi-
tale documenten een dikke voldoende. Planten/flora in
Midden-Limburg en Dieren in Midden-Limburg zijn overdui-
delijk het resultaat van een flinke dosis noeste arbeid en
zeker geschikt om zowel thuis als ter plaatse in het veld je
kennis van de regionale flora en/of fauna flink aan te
scherpen.   

Schermafdruk uit "Dieren in Midden-Limburg"
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Natuur binnen handbereik
Door Huug Stam

Onder deze titel verscheen de eerste ecologische natuur-
visie (1997) die de gemeente Roermond uitbracht. Dit al-
thans in de periode dat de Milieugroep Roermond bestaat.

Inmiddels zijn we drie visies verder en ter voorbereiding van
deze natuurvisie had ik namens de Milieugroep een gesprek
met twee ambtenaren en een functionaris van het bureau
dat belast is met de opstelling van het plan. Ik bracht ons
project “Groene Oranjelaan” ter sprake. Het doel hiervan is
een robuuste ecologische structuur te ontwikkelen die de
Maasnielderbeek verbindt met de groene structuur van de
Spickerbroeklossing. Een belangrijk onderdeel hiervan is
het verwijderen van het fietspad en de bijbehorende voor-
zieningen zoals lichtmasten aan de noordzijde van de weg
is. Dit is goed mogelijk omdat er aan deze zijde van de
Oranjelaan èn geen zijwegen èn geen woningen zijn.
Doordat zowel aan het begin- als eindpunt van het bewus-
te traject van de Oranjelaan rotondes bevinden kunnen
fietsers eenvoudig en veilig in beide richtingen het fietspad
aan de andere zijde van de weg gebruiken. Er ontstaat extra
ruimte waar zich vervolgens natuur kan ontwikkelen.
Hiervoor kan een eerste aanzet gegeven worden door bij-
voorbeeld het graven van enkele poelen en het creëren van
verschillen in hoogte van het maaiveld. Dit in plaats van het
vaak bepleitte inzaaien van een kruidenmengsel. Aanvul-
lend is een goed en passend beheer van wezenlijk belang.

Voor de Oranjelaan is destijds zeer veel ruimte gereser-
veerd vanwege de te verwachten verkeersdruk. Tijdens de
periode dat het bestemmingsplan “Roerdomp” (1995) waar
de Oranjelaan deel van uit maakt, ter inzage lag heeft de
Milieugroep haar standpunt naar voren gebracht. Aange-
voerd werd dat er veel minder ruimte voor auto’s nodig zal
zijn dan aanvankelijk gepland. Dit doordat de verkeersaf-
wikkeling voornamelijk via de Koninginnelaan zal plaatsvin-
den. De gemeente heeft dit argument overgenomen en als
gevolg hiervan is een aanzienlijke strook met de functie
verkeer gewijzigd in een groenfunctie. 

Daarnaast heb ik evenals de reactie op het bestemmings-
plan, naar voren gebracht de wens om alle groene gebieden
in de gemeente Roermond in een bestemmingsplan onder
te brengen. Dit kan het veiligstellen van natuurbelangen
vergemakkelijken. De gemeente destijds:  “De hier gedane
suggestie lijkt een zinvolle. Het is niet ondenkbaar dat deze
aanbeveling ook ....”

Een andere wens van de Milieugroep is om de grote opper-
vlakken gazon minder intensief te maaien en het toepassen
van een meer ecologisch beheer waar mogelijk bij voorkeur
door schapen.

Tenslotte heb ik aandacht gevraagd voor ons project
boomlocaties. Hierin hebben we - ook op kaart - aangege-
ven waar en waarom op aangewezen locaties bomen ge-
plant dienen te worden. Door allerlei factoren zijn er bomen
uit de stad verdwenen en dit proces gaat onverminderd
door. Als compensatie hiervoor is het project boomlocatie
opgezet. Waar mogelijk wordt een boom geplant die ver-
volgens de kans krijgt zich te ontwikkelen tot een monu-
mentaal exemplaar.
De gemeente dankt ons voor de inbreng waarvan aange-
geven werd dat men die als waardevol beschouwt.

Ontbrekende emailadressen doorgeven a.u.b.
IVN Roermond e.o. wil graag uw mening weten over de inhoud en opmaak van Het Schrijvertje. Direct na het verschij-
nen van de wintereditie zal er daarom een lezersonderzoek plaatsvinden. Om dit kostenloos te kunnen uitvoeren zal
dit in de vorm van een digitale enquête gaan en daarvoor hebben we alle emailadressen nodig. Van de ongeveer 260
leden is van 170 het emailadres bekend. Dringende oproep aan u allen om, wanneer u vermoedt dat úw emailadres
nog niet bij de vereniging bekend is, een berichtje te sturen naar secretariaat@ivnroermond.nl.
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Contactpersonen
IVN Roermond e.o. organiseert diverse activiteiten. Wilt u iets weten of actief meedoen neem dan contact op met één
van de volgende personen:
 
Werkgroep Vogels
Meinse van der Velde - www.meinse.nl
T: 06 13300436 E: mj.vd.velde@home.nl
Werkgroep Planten (regio oost)
Paul Bergs, T: 0475 330643
Werkgroep Planten (regio oost/west)
Hermien Hendrikx, T: 0475 594340
Natuurclub De Speurneuzen
Sjoerd van der Schuit, T: 0475-302733
Vlinderwerkgroep:
Laur Lennards, T: 0475 594326
E: l.j.j.lennards@home.nl
Excursieloket & gidsen
Frans Hendrikx, T: 0475-503291
E: frans.hendrikx@ivnroermond.nl

Werkgroep Communicatie
Rianne Keijzer - Elst, T: 0475-3430-55
E: rianne.keijzer@ivnroermond.nl
Jeugdcommissie
Eef Schoffelen,  T: 0475 59 43 26
Programmacommissie:
René Horsten
T: 06 22468910 E: rene.horsten@ivnroermond.nl
Redactie Het Schrijvertje:
Frans Hendrikx
T: 0475 503291 E: hetschrijvertje@ivnroermond.nl
Webmaster:
E: webmaster@ivnroermond.nl

Kerstwandeling
Maandag 26 december 2016
Aanvang: 13.00 uur
Startpunt: Kapel Onder de Linden,
Heerbaan-Kapel 4, Thorn
Gidsen: Michiel Stemkens, Hermien Hendrikx en
René Horsten

Op maandag 26 december houden we de traditionele
kerstwandeling. Dit keer in en rondom Thorn. Het wordt
een prachtige mix van natuur en cultuur met een boeiend
slot. Laat u verrassen.

INDIEN ONBESTELBAAR:  
SECRETARIAAT IVN ROERMOND E.O.

PASTOOR PINCKERSSTRAAT 12D
6071 NW SWALMEN


