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VAN DE BESTUURSTAFEL
Nu we weer met z’n allen op ons eigen “stekkie” zitten kunnen we beginnen
aan een nieuw I.V.N.-seizoen. De meesten van u hebben de vakantie achter
de rug. Ook uw bestuur en werkgroepcoördinatoren zijn er weer klaar voor
om u een interessant verenigingsjaar aan te bieden.
Zoals gewoonlijk zullen diverse diapresentaties, wandelingen, fietstochten en
cursussen het komend verenigingsjaar de revue passeren. Het bestuur zal
aan de verschillende districts-, regio-, en milieuvergaderingen deelnemen en
acte de presence geven bij diverse milieumanifestaties. Daarnaast nog eens
de bestuurs- en Becovergaderingen.
Kort voor aanvang van de schoolvakantie bracht groep 6 van de Triangel een
bezoek aan ons verenigingslokaal. Na een kort verhaal van ondergetekende
betreffende het I.V.N., haar doelstelling en haar algemeen nut, nam een
enthousiaste Huub Snellings het “natuurverhaal” voor zijn rekening.
Uitgebreid ging hij in op vragen over vogels, zoogdieren en planten. De
kinderen luisterden geboeid naar zijn verhaal. De tijd vloog om (van 10.00u.
tot 12.00u.) . De leerlingen mochten de opgezette dieren aaien en van zeer
dichtbij bekijken. Ook konden zij door loepjes kijken naar de structuur van
veren en botjes. Kinderen en leerkracht vonden het een geslaagde morgen,
voor herhaling vatbaar.
Half december starten wij met een korte Basis Natuurcursus betreffende
landschapsvorming, bodem- en steenherkenning en de menselijke
ontwikkeling. Kosten: € 20,00 voor leden I.V.N.- afd. Ulestraten en € 25,00
voor niet-leden. De cursus zal gegeven worden door F. Erkenbosch en W.
Ghijsen. Ook ontvangt u een cursusboek dat u als naslagwerk kunt
behouden. Zie voor verdere informatie elders in deze Haamsjeut!.
Door omstandigheden zullen de vrijwilligerswerkzaamheden in Vliekerbos
uitgesteld worden. Wij komen hier nader op terug.
I.v.m. de Autoluwe zondag zal op 22 september a.s. per fiets naar
Voulwammes worden gereden, alwaar een interessante wandeling volgt in dit
mooie gebied.
Nu de vakanties in het algemeen voorbij zijn, hopen wij u weer aan te treffen
in ons verenigingslokaal d’n Haamsjeut. Hebt u iets interessants op
natuurgebied waargenomen tijdens uw vakantie, zet het evt. op papier en
stuur het naar onze redactie van ons verenigingsblad. Zij zullen u er
erkentelijk voor zijn.
Zien wij u ook weer op onze verenigingsavond, de eerste woensdag van de
Maand? Zien we u weer op onze wandelingen, diapresentaties, lezingen,
cursussen en andere activiteiten?
Namens het bestuur,
Frans Passier,
Voorzitter.
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TWEEMAAL.............IS SCHEEPSRECHT !!
Ik hoor het jullie al zeggen..............wat is dit nu weer? Het spreekwoord
luidde toch: driemaal is scheepsrecht? Al verder lezend merken jullie
dat het zo bekende gezegde voor deze keer werd gewijzigd.
In het weekeinde van 8 en 9 juni gingen enkele mensen (Gabrielle, Martha,
Harrie, Huub, Marcel, Theo) van onze Werkgroep Vogels andermaal naar de
Meinweg bij Herkenbosch. We konden ook deze keer weer gebruik maken
van de accommodatie van 't Haldert, Zorgboerderij en Mini-camping.
Om ongeveer 19.15 u. arriveren we zaterdag 8 juni op het kampeerterrein
van 't Haldert. Ondergetekenden installeren hun caravan en de rest van onze
groep brengt hun spullen in de kantine van 't Haldert.
We horen meteen al de zang van de Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus
phoenicurus). Volgens Theo is dit 'n broedgeval, hij heeft echter nog niet
kunnen uitvinden waar 't nest zich bevindt. Gewoonlijk maakt de Gekraagde
Roodstaart zijn nest in boomholten, nestkasten en muurspleten, o.a. van
droge halmen, bladeren, worteltjes, bekleed met haren en veertjes.
Voor we onze avondwandeling starten wordt er eerst nog " gebuttert " met
soep, brood etc. Zo kunnen we er weer tegen, want op zoek gaan naar de
Nachtzwaluw kost heel wat energie!!
Om 21.00 u. gaan we op pad, in de hoop deze keer de Nachtzwaluw te horen
en wellicht te zien. Wat de weersomstandigheden betreft kan 't niet beter.
'n Heerlijk zwoel avondbriesje begeleidt ons, bovengenoemd gezelschap en
Peter, cliënt van de Zorgboerderij en erg geïnteresseerd in de natuur. Reeds
na zo'n 3 km. lopen horen enkelen van ons de snorrende baltsroep "urrrurrr."

Dat belooft wat. Later, bij het passeren van 'n houten poortje wordt het geluid
heel helder en duidelijk. Ineens zien we er een overvliegen en komt nog iets
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dichterbij zitten. Na enige tijd verstomt het baltsgeluid en even daarna komen
er 2 stuks overvliegen. Waarschijnlijk 'n paartje, plezier voor twee dus. Nu is
duidelijk waarom het spreekwoord tweemaal scheepsrecht werd, vorig jaar
hebben we de Nachtzwaluw gehoord noch gezien. De aanhouder wint zullen
we maar zeggen.
Een buizerd vliegt "miauwend" over ons heen, schrikt van zoveel drukte en
vliegt terug vanwaar hij gekomen is, komt later nog eens overvliegen naar zijn
overnachtingsplaats. Het is intussen bijna donker, ongeveer 22.30 uur,
wanneer ook nog 'n vleermuis van 'n vrij groot formaat rondfladdert. Onze
avond kan al niet meer stuk.
Bij het teruglopen richting 't Haldert horen we de bedelroep van jonge
bosuilen. Na enig speurwerk zien we er een op een tak zitten. 'n Prachtig
gezicht.
Later op de camping gezelligheid met kampvuur tot in de kleine uurtjes;
morgenvroeg zien we wel verder. Het is in ieder geval een korte nacht, want
zondag 9 juni is om 06.00 u. reveille.
Na het ontbijt wandelen door de Meinweg met verrekijkers, picknick, goed
humeur en een prachtig zonnetje. Op de aspergevelden zijn dan al
verschillende mensen aan het werk. Zij zorgen voor het "Witte goud" wat later
misschien op ons bordje komt. Verder lopend zien we planten zoals:
Bezemkruiskruid, Jacobskruiskruid, Vingerhoedskruid, Walstro, Klaproos,
Brem, Sporkenhout, St. Janskruid, Ooievaarsbek enz.
En natuurlijk waren er ook veel vogels te zien en te horen: Boerenzwaluw,
Huiszwaluw, Boomkruiper, Boompieper, Fazant, Fitis, Geelgors, Gierzwaluw,
Goudhaantje, Groenling, Grote Bonte Specht, Zwarte Specht (gehoord op
dezelfde plaats als vorig jaar).

Onze lijst gaat nog verder met Grote Lijster, Houtduif, Huismus, Koekoek,
Koolmees, Kuifmees, Merel, Pimpelmees, Roodborst, Roodborsttapuit,
Staartmees, Tjiftjaf, Torenvalk, Tortelduif, Tuinfluiter, Veldleeuwerik, Vink,
Vlaamse Gaai, Winterkoning, Witte Kwikstaart, Zanglijster, Zwartkop, Zwarte
Mees, Zwarte Roodstaart, Zwarte Kraai en bij de Rolvennen de Witgesterde
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Blauwborst met het klapstuk van deze morgen, de Boomvalk met een
perfecte vliegshow. Er waren veel libellen en dat is spekje naar boomvalks
bekje.
Een Wilde Eend met jongen is ook altijd vertederend om te zien. Voor de
Dodaars (kleinste fuut) moet je heel snel zijn, deze duikt veel en is derhalve
maar heel kort te zien.

De Mierenleeuw is een verhaal apart. Hoe 't allemaal precies in elkaar zit is in
de zomeruitgave van de Haamsjeut 2001 uitvoerig beschreven. Maar 't feit
dat Theo enkele exemplaren (larven) feilloos wist te vangen was hartstikke
mooi.
Op het eind van de wandeling zagen we in de wegberm nog 'n prachtige
Koninginnepage. Deze vlinder met een spanwijdte van 55-75 mm wordt de
laatste jaren weer meer gezien.
Al met al kunnen we terugkijken op een heerlijk weekeinde in de Meinweg.
Het blijft een uniek gebied waar veel te beleven valt qua Natuur.

Martha en Harrie Janssen
Werkgroep Vogels
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OP PLANTEN KUN JE REKENEN
Dit jaar is het 800 jaar geleden dat Leonardo van Pisa, beter bekend als
Fibonacci, een boek publiceerde met daarin o.a. een methode om uit te
rekenen hoeveel konijnen je na bijvoorbeeld een jaar hebt, als je met
één paartje begint en aanneemt dat de jongen pas als ze één maand oud
zijn zelf werpen en dat ze steeds één paartje werpen. Ook in het Italië
van 1202 was de vruchtbaarheid van konijnen blijkbaar al
spreekwoordelijk.
Fibonacci berekende dat er aan het begin van de eerste maand 1 paartje is,
na 1 maand nog steeds want ze waren nog te jong, na de tweede maand 2,
na drie maanden 3 want de jongen van vorige maand doen nog niet mee,
vervolgens 5, dan 8, en vervolgens 13, 21 etc. Na 12 maanden zijn er 144
paartjes konijnen. De serie getallen 1 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 -13 - 21 - 34 - 55 etc.
wordt de Fibonacci reeks genoemd. Het is geen erg realistische berekening
en de konijnen trekken zich er ook niets van aan, maar de Fibonacci reeks is
wel zeer beroemd geworden. Het blijkt namelijk dat bijvoorbeeld planten er
zich wel wat van aantrekken.
Fibonacci reeks
De opbouw van de Fibonacci reeks is eigenlijk heel simpel: ieder getal is de
som van de twee voorgaande getallen: je begint bij 1, 1 plus 0 is ook 1, 1+1
is 2, 2+1 is 3, 3+2 is 5, 5+3 is 8 en zo voort. Maar wat is er nou zo bijzonder
aan deze rij getallen? Eigenlijk weet niemand dat, maar sinds de publicatie
van de reeks in 1202, hebben allerlei mensen ontdekt dat op de vreemdste
plaatsen de Fibonacci reeks opduikt. Op internet zijn er zeker 200 sites die
over dit onderwerp gaan, er is een Fibonacci genootschap, een tijdschrift etc.
In dit artikel zal ik me beperken tot planten en dergelijke maar er is dus veel
meer: van het maken van geheimschriften tot het voorspellen van
aandelenkoersen. Maar eerst één voorbeeld dat niets met de natuur te
maken heeft. Als je in de Fibonacci reeks ieder getal deelt door het
voorgaande getal krijg je de volgende reeks: 1 - 2 - 1,5 - 1,66 - 1,60 - 1,625 1,615 - 1,619 - 1,618 - 1,618 etc. De uitkomsten van deze delingen schuiven
dus, naar mate de getallen groter worden, naar 1,618. En dat getal kende
men in 1202 al. Zeker in de tijd van Fibonacci was dit een zeer bijzonder
getal, men noemde het de Gulden Snede. De afmetingen van gebouwen,
beelden, voorstellingen op schilderijen en dergelijke moesten voldoen aan de
Gulden Snede want dit is de perfecte verhouding, dan pas vinden wij dingen
echt mooi! Dit geldt overigens nog steeds maar dat gold ook voor de oude
Grieken. Het Parthenon, de beroemde tempel in Athene, bijvoorbeeld is
gebouwd volgens de Gulden Snede en dat was meer dan 1500 jaar vóór
Fibonacci! Toeval? Ik weet het niet.
Fibonacci in de tuin
Op internet wordt wel gezegd dat het aantal bloemblaadjes van bloemen bij
voorkeur getallen zijn uit de Fibonacci reeks, dus 1, 2, 3, 5, 8, 13. Bij de
voorbeelden die worden gegeven klopt dat natuurlijk. Maar zo simpel ligt het
niet want er zijn een heleboel planten met vier bloemblaadjes, kelkblaadjes,
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kroonbaadjes of meeldraden of met zes (met de flora op cd-rom kun je dat
gemakkelijk controleren).
Maar Fibonacci is er wel, alleen niet zó opvallend. Een voorbeeld: planten
plaatsen hun bladeren meestal niet willekeurig langs de stengel. Bij
brandnetels is dat heel duidelijk te zien als je er bovenop kijkt: twee bladeren
staan steeds op dezelfde hoogte langs de stengel en recht tegenover elkaar.
De twee bladeren daaronder en daarboven staan ook recht tegenover elkaar
maar een kwart slag gedraaid ten opzichte van de eerste. Er zijn ook planten
waarbij het op het eerste gezicht willekeurig lijkt. Op de tekening staat een
muizedoorn (Rucus aculeatus). Dit struikje groeit niet in Nederland maar wel
in Frankrijk en is om meer redenen interessant. Het struikje wordt ongeveer
een halve meter hoog en heeft glanzend groene, zeer harde blaadjes die een
behoorlijk scherpe punt hebben. Ongeveer midden op de hoofdnerf van die
blaadjes aan de onderkant, komt een piepklein wit bloempje dat na
bevruchting kan uitgroeien tot een helder rode bes. Een uiterst merkwaardige
plaats voor een bloempje natuurlijk. De blaadjes zijn dan ook officieel geen
blaadjes maar uitgroeisels van de stengel net als doorns en stekels.

Terug naar Fibonacci. De schijnblaadjes van de muizedoorn lijken willekeurig
langs de stengel te staan, maar wel ongeveer op gelijke afstand. Als je echter
goed kijkt blijkt dat de serie blaadjes als een spiraal rond de stengel staan en
nog leuker dat het 9e blaadje recht onder het 1e staat. Na 8 blaadjes is de
spiraal één keer rond en 8 is een getal uit de Fibonacci serie! Toevallig? Zou
natuurlijk kunnen, want de muizedoorn is een bijzonder plantje, daarom had
ik er ook een tekening van gemaakt, maar de blaadjes van de zonnebloem
staan bijvoorbeeld óók in een spiraal die met 8 blaadjes rond de stengel
draait. Als je gaat kijken blijkt dat er heel vaak systeem zit in de plaatsing van
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blaadjes rond de stengel en bijna altijd zijn het dan Fibonacci getallen zoals
5, 8 en 13. Zelfs de brandnetel: na twee stel bladeren is de spiraal één keer
rond en 2 is ook een Fibonacci getal al vind ik dit zelf niet zo’n sterk
voorbeeld.
Fibonacci in het bos
Ik kan me voorstellen dat de muizedoorn en de zonnebloem nog niet
iedereen overtuigd hebben. Daarom het beroemdste voorbeeld: de
dennenappel. De dennenappel bestaat uit een groot aantal harde schubben
die min of meer dakpansgewijs over elkaar zitten. Binnenin zit een klein
zaadje met een ovaal vlies dat als vleugel moet dienen om het zaadje weg te
laten vliegen als de schubben open gaan staan. Voor deze kleine zaadjes
pelt de eekhoorn complete dennenappels.
Als je de dennenappels aan de onderkant bekijkt, zie je dat de schubben
ongeveer in cirkels liggen. Ongeveer, want het zijn eigenlijk spiralen die vanaf
het steeltje naar buiten wegdraaien. En in die spiralen zit inderdaad
Fibonacci verstopt. Zoek een flinke dennenappel, zet ergens op de rand een
merkteken om te weten waar je begonnen bent en tel bijvoorbeeld rechtsom
de spiralen. Tien tegen een dat er 5, 8 of 13 uitkomt, de Fibonacci getallen!
Nog verrassender: tel nu de spiralen linksom. Altijd komt er een Fibonacci
getal uit dat in de serie een stap hoger of lager ligt. Dus als er rechtsom 8
spiralen zijn dan er linksom 5 of 13 spiralen!! Op de drie plaatjes van steeds
dezelfde dennenappel is dat aangegeven.

Een heel ander voorbeeld is het madeliefje en de margriet. Het gele hartje
van deze bloemen bestaat uit een groot aantal kleine gele bloemetjes en
deze kleine bloemetjes staan ook in spiralen die je linksom en rechtsom kunt
zien. Het is niet altijd even goed te zien omdat de kleine bloemetjes ook gaan
bloeien en dat maakt het tellen erg moeilijk. Bovendien is het aantal spiralen
veel groter dan bij de dennenappel, vaak 21 of 34. Bij de zonnebloem is het
nog ingewikkelder. Bij de zonnebloemen van de bloemist is het ook moeilijk
te zien omdat daar de kleine bloemen in het hart bloeien, maar als de zaden,
de zonnebloempitten, gevormd zijn is het veel duidelijker: spiralen. De grote
zonnebloemen zouden zeer hoge Fibonacci getallen moeten hebben om alle
zaden te rangschikken maar dan zou er in het midden te weinig ruimte zijn
voor volgroeide zaden. Daarom maakt de zonnebloem naar buiten extra
spiralen, maar Fibonacci blijft gelden!
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Grapje van moeder natuur
Er zijn nog veel meer voorbeelden. De windingen van slakkenhuisjes
verlopen bijvoorbeeld ook volgens Fibonacci reeksen. Een bloemkool heeft
spiralen net als de dennenappel en zelfs de sla blaadjes staan in spiralen net
als die van de zonnebloem enzovoort. Dus dan denk ik dat ik het begin te
begrijpen en tijdens mijn vakantie telde ik geroutineerd de spiralen van een
grote dennenappel: 16 en de andere kant op 10! Dat kan niet, dat zijn geen
Fibonacci getallen. Grapje van moeder natuur, die vindt het niet leuk om altijd
alles hetzelfde te doen, het is geen machine. Maar er zit wel systeem in. De
Fibonacci reeks begint bij 1 en telt steeds de twee vorige getallen bij elkaar.
Maar je kunt natuurlijk ook bij 2 beginnen dan krijg je de reeks 2, 2, 4, 6, 10,
16, 26, …. En dat zijn de getallen van “mijn” dennenappel! Blijkbaar begint de
natuur meestal bij 1 te tellen maar maakt ze soms een uitzondering en begint
dan bij 2. Op de tekening staat bovenin de “normale” verdeling en onder de
afwijkende. Bij deze grote dennenappel is ook duidelijk te zien dat de spiralen
niet alleen onder zitten maar ook aan de zijkanten doorlopen.

Jan van Dingenen
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DE MOEITE WAARD: VOETSPOREN
Nu de warme (was die wel zo warm?) zomer voorbij is ruilen veel mensen de
fietshobby weer in voor de wandelhobby. Dus deze keer geen "De moeite
waard" in de vorm van een bezoek aan een museum of natuurgebied, maar
een tip om aan nieuwe wandelingen te komen.
Afgelopen julimaand kreeg ik bij gelegenheid van de 40e jaargang van DE
NATUURGIDS (Tijdschrift voor natuur, milieu en heem in Limburg) een gratis
deel 7 van de bekende VOETSPOREN.
Over De Natuurgids schrijf ik in de toekomst ook nog wel. Nu wil ik het over
de Voetsporen hebben: in veel afleveringen van De Natuurgids kan men een
bijlage aantreffen, bekend onder de naam Voetspoor: een beschrijving van
een wandeling in het gebied Limburg en naaste omgeving, zoals de
Ardennen en de Eifel. Die wandelingen zijn rijk beschreven, voorzien van een
routekaartje, en indien nodig weer aangepast aan veranderingen in de
looproutes. Menig maal kom ik wandelaars tegen en die hebben dan zo'n
groene beschrijving in de hand. Dan weet ik al snel: dat is een lezer van De
Natuurgids.
Welnu, die wandelingen zijn gebundeld uitgegeven in (tot nog toe) 7 series
van elk 10 - 12 wandelingen. Dat zijn de volgende series:








Voetsporen in het Mergelland.
Voetsporen in de Eifel.
Voetsporen in het dalenlandschap van Zuid-Limburg.
Voetsporen langs en over Limburgs zuidgrens.
Voetsporen in het land van Herve en Overmaas.
Voetsporen in Midden-Limburg.
Voetsporen in de Ardennen.

De prijs per serie is € 3,60. Ze zijn verkrijgbaar bij de boekhandel en de
VVV's. Ook door overschrijving van € 3,60 + € 1,15 verzendkosten op
postbanknr. 6484938 t.n.v. DNG-Voetsporen te Maastricht, onder vermelding
van de gewenste serie.
De herfst en de winter bieden op hun manier
een extra uitdaging om de buitenlucht op te
zoeken, zeker wanneer je de wandeling kunt
afsluiten in een of andere gelegenheid met
een kopje koffie, soep of ………………
Geniet ervan.
Jos Smeets.
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HOE KOMT DE IJSVOGEL AAN ZIJN NAAM?
Over namen van vogels zijn al heel wat artikeltjes geschreven, ook door
ondergetekende. Daarbij ging het de ene keer over streeknamen, een
andere keer over de naamgeving zelf of over de Latijnse
wetenschappelijke naamgeving.
Interessant in dit gegeven is dan ook het boek De Nederlandse
vogelnamen en hun betekenis van Henk Blok en Herman ter Stege, in
een eigen uitgave uitgebracht. Alhoewel ik samen met Dhr. Huub
Snellings over een rijke verzameling van vogelnamen kan beschikken,
is het boek toch wel interessant; je vindt er steeds weer nieuwe
gegevens over de verklaring van zowel de officiële Nederlandse namen,
alsook veel volksnamen met een opsomming van de Duitse, Engelse,
Franse en Latijnse namen.
Zo maakte me een dezer dagen een student klassieke talen attent op de
naamgeving van de IJsvogel, die hij was tegengekomen in een boek van een
Latijns dichter Ovidius met de naam Metamorphosen, oftewel in gewoon
Nederlands 'gedaanteverwisselingen'. Je gaat dan eens in de vogelboeken
neuzen, zo ook het bovengenoemde boek van Blok en die enkele gegevens
roepen dan opnieuw vragen op om verder te gaan zoeken en wel in het boek
van Ovidius zelf.

Een eerste verklaring van de naam van de IJsvogel
In eerste instantie zoek ik vaak eerst naar de Latijnse naam van de vogel en
dat is voor de IJsvogel Alcedo atthis. En wat schrijft Henk Blok daarover?
“Betekenis wetenschappelijke naam: Halcyon uit Attica. De naam voor een
fabelvogel, die broedde op de toppen van de golven. Hiertoe bekoorden de
goden de wind en kalmeerden de zee. Attica is misschien een mooi
landschap.”
Nu zou het niet zo snel in me opkomen, om me zo te verdiepen in de
verklaring van de naam van de IJsvogel, maar omdat ik attent was gemaakt
op het boek van Ovidius, dacht ik: "Toch maar eens verder kijken, dan je
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neus lang is." Verder riep het woord misschien uit het boek van Blok bij me
op: "Wat misschien? Attica moet toch te vinden zijn?" En ik besloot te gaan
lezen in het boek van Ovidius die geleefd heeft in de tijd van Jezus Christus.
Wie was Ovidius?
Ovidius (volledig Publius Ovidius Naso) leefde van 43 voor Chr. tot 17 na
Chr. in een streek ter hoogte van Rome, aan de andere kant van het
gebergte de Apennijnen. Hij werd door zijn ouders al vroeg naar Rome
gestuurd voor zijn verdere opvoeding. (Zijn ouders waren immers welgesteld
en konden zich dat veroorloven.) Hij maakte ook een reis naar Griekenland
en Klein-Azië en na zijn terugkomst koos hij voor het vak van dichter. Hij was
erg productief.
In het jaar 8 na Chr. werd hij door keizer Augustus verbannen naar Roemenië
(Waarom dat gebeurde is onduidelijk.) en hij stierf daar in 17 na Chr.
In die tijd was men wel bekend met zowel de Latijnse als de Griekse
literatuur; men kende die zowat uit het hoofd. En als dichter kon men rekenen
op deskundige kritiek. De dichter beoefende een kunst, die iedereen
verstond, alleen was hij als dichter de uitblinker.
Ik zal de lezer niet lastig vallen met de kenmerken van de literatuur in die tijd,
de mythologische omschrijvingen, de versvoeten, e.d., maar ik zal iets meer
vertellen over het boekwerk Metamorphosen.
Nadat Ovidius zo'n 25 jaren gewerkt had aan liefdespoëzie begon hij met het
schrijven van een epos (een heldendicht of leerdicht) over gedaanteverwisselingen oftewel met een deftiger naam Metamorphosen. Het schrijven
van een epos was in die tijd het meest verheven genre, het hoogst
bereikbare. Aangezien hij zich wilde onderscheiden van de gangbare traditie
van het schrijven van een epos, koos hij dan ook welbewust voor de vorm
van gedaanteverwisselingen en dat brengt ons bij het verhaal van de Latijnse
naam: Alcedo atthis.
Het verhaal van Ceyx en Alcyone
Ceyx (een koning uit Thessalië; Griekenland) maakt ondanks de
waarschuwingen van zijn vrouw Alcyone een zeereis en verdrinkt als gevolg
van een schipbreuk. Alcyone weet nog niets af van de dood van Ceyx en
draagt wierookoffers op aan alle goden en speciaal aan Juno's heiligdom en
ze doet dat om een behouden thuiskomst te vragen. Juno kan dit niet
verdragen en vraagt aan de bode Iris om naar de Slaapgod te gaan met het
verzoek een doodsbericht in de vorm van een droom aan Alcyone te sturen.
De Slaapgod kiest daarvoor zijn zoon Morpheus, de meester van de
gedaanteverwisselingen, uit. Morpheus neemt de gedaante van Ceyx aan en
laat Alcyone in een droom weten, dat hij verdronken is.
Alcyone gaat op zoek naar de gestorven Ceyx en vindt hem op het strand.
Dan … (de gedaanteverwisseling) verandert ze in een vogel; ze kan vliegen
en strijkt neer bij het lichaam van Ceyx, die evenals Alcyone verandert in een
vogel. Zij vormen vanaf die tijd een vogelpaar en Alcyone broedt op hun nest,
dat op het water drijft.
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De naam van Alcyone is verbonden aan de Latijnse naam van de
IJsvogel Alcedo (de geslachtsnaam). De geslachtsnaam krijgt een
toevoeging, een soortnaam en bij de IJsvogel is dat atthis: Alcyone uit
Attica. En Attica blijkt een streek in Griekenland te zijn.
De Nederlandse naam: IJsvogel
Over de naam IJsvogel bestaat de
volgende verklaring. In vroeger
tijden was z'n Germaanse naam
Eisenvogel oftewel “ijzeren vogel”
vanwege de overeenkomst van de
metaalblauwe rugkleur met de
kleur van ijzeren sieraden. Later
veranderde die ijzerkleur als
gevolg van andere technieken en
was er minder overeenkomst te
herkennen. Toen heeft men de
naam gekoppeld aan zijn gedrag
in de winter, wanneer hij bij een
wak zit, in de hoop een visje te
verschalken. De naam Eisenvogel
werd ingekort tot Eisvogel of in ‘t
Nederlands: IJsvogel.
Op zich is die koppeling ook wel een beetje raar, want als er één vogel is, die
een hekel heeft aan ijzige winters, dan is het wel de IJsvogel. Hij doet het de
laatste jaren goed vanwege de minder strenge winters. Bij een strenge winter
kan hij moeilijk aan voedsel komen en dan wordt het bestand danig
teruggebracht.
Er zijn ook meerdere volksnamen of streeknamen bekend. Leuke namen zijn:
Ieskletter (Groningen), Sluuswachter en Iespauwtje (Zeeuws Vlaanderen),
Ieshop (Maastricht en Gronsveld).
Slot:
Op zoek naar vogelnamen in de Romeinse literatuur ten tijde van Jesus
Christus. Natuurlijk, zo zijn er meerdere vogelnamen verbonden aan
verhalen, sagen, legendes. In menig boek is er wel een uitleg te vinden. Maar
zoek je ernaar, dan kun je het niet vinden. Daarom is het wel evengoed om te
wachten, totdat je het op je weg tegenkomt. Zo ook met dit verhaal van de
naamgeving van de IJsvogel. Een student klassieke talen, die een balletje
opwerpt.
Werkgroep Vogels, Jos Smeets.
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BASIS NATUURCURSUS
I.V.N. Ulestraten start op 11 december 2002 met een basiscursus over:
- landschapsvorming
- bodem- en steenherkenning
- de menselijke ontwikkeling.
Dit zijn 3 elementen die wij in ons dagelijks leven steeds weer tegenkomen
en dus voor ons van belang zijn.
De landschapsvorming is meer specifiek gericht op Zuid-Limburg en zo ook
de bodem- en steenherkenning. De menselijke ontwikkeling is meer
algemeen gericht.
De cursus bestaat uit:
Drie binnenlessen, die gegeven worden op:
- 11 december 2002, aanvang 20.00,
- 15 januari 2003, aanvang 20.00,
- 22 januari 2003, aanvang 20.00.
Eén buitenles vindt plaats op:
- 4 januari om 9.30 uur tot 12.30 uur,
- de tweede buitenles in overleg met de cursisten.
Plaats: I.V.N. lokaal in Gemeenschapshuis achter de kerk Ulestraten.
Voorkennis is niet vereist.
De kosten bedragen voor IVN Ulestraten leden €20,-- en voor niet-leden
€25,Dit is inclusief een voor deze cursus speciaal samengesteld naslagwerk.
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WONDERLIJKE WETENSWAARDIGHEDEN
Nederland, klein en dicht bevolkt, maar ruimte zat!
De titel van dit stuk lijkt tegenstrijdig met de werkelijkheid en zeker als
men een overzicht hoort van de dagelijkse files om maar een voorbeeld
te noemen. Toch is er ook in Nederland nog erg veel ruimte die niet is
ingenomen door steden en industrieterreinen; deze beiden zijn
uiteraard nodig om te wonen en te werken, kortom nodig om überhaupt
te kunnen leven. Veel, zeer veel ruimte wordt ingenomen door de
agrarische sector, een sector die met veel subsidies op de been wordt
gehouden en die behalve voor veel nuttige en rijke landschappen zorgt
maar helaas ook merendeels verantwoordelijk is voor een commercieel
landschap zonder natuurlijke elementen. Zie hiervoor de monoculturen
van de aardappel-, bieten- en maïsvelden, zodanig bespoten en bewerkt
dat daar dan ook niets anders kan groeien dan respectievelijk
aardappelen, bieten en maïs. Deze velden of ruimte is voor bijna alles
wat leeft oninteressant, geen enkel kruid kan er gedijen en geen enkel
dier kan er in (over)leven en voor de mens is het een saai, onnatuurlijk
en ontoegankelijk gebied.
De directe aanleiding tot het schrijven van dit artikel is een recent verblijf van
een weekje op en rond de Utrechtse Heuvelrug, een gebied dat ligt in een
dichtbevolkte provincie. Al fietsend en wandelend in dit gebied heb je zelden
het gevoel dat je je zo dicht bij grote steden bevindt en dit heeft alles te
maken met hoe men daar is omgegaan met de beschikbare ruimte. Natuurlijk
spelen hier ook historische feiten een rol, één feit heb ikzelf aan den lijve
mogen ondervinden. In de tijd van de koude oorlog was veel van dit gebied in
gebruik als militair terrein en zodoende heb ook ik veel van deze terreinen
uitsluitend kruipend doorkruist. Gelukkig is de koude oorlog voorbij, maar ook
gelukkig is dat de vrijgekomen terreinen niet ten deel zijn gevallen aan
industriële of agrarische activiteiten. Zij verhogen nu in grote mate de
kwaliteit van de leefomgeving van honderdduizenden. Waarom zou dit in
Zuid-Limburg niet mogelijk zijn ?
Een stukje geschiedenis
De eerste mensen die onze streken aandeden waren jagers en verzamelaars
en deze trokken na enige tijd weer verder als er minder te jagen of te
verzamelen viel, op den duur ging dit onze prehistorische dames vervelen en
spoorden ze hun mannen aan om degelijke hutten te bouwen, wilde dieren
tot huisdieren om te turnen en stukjes bos te rooien om bruikbare gewassen
op te kunnen verbouwen en voilà de eerste agrariërs verschenen ten tonele.
Men ging dus voor de eerste keer zijn eigen producten maken en zodoende
noemt men de agrarische sector ook de primaire arbeidssector.
Toen er veel agrariërs waren bleek dat deze allerhande gereedschappen en
materialen nodig hadden om de gronden te bewerken en om te wonen en te
leven enz. Enkele slimmeriken kregen dit in de gaten en gingen gereedschappen maken, niet voor eigen gebruik maar voor de verkoop en voilà de
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eerste industriëlen waren geboren en deze industriële sector noemt men dan
ook de secundaire sector omdat hij op de tweede plaats kwam na de reeds
genoemde agrarische sector.
De agrariërs en degenen die in de industrie werkten kregen steeds meer en
meer te maken met ingewikkelde problemen zoals logistiek, planning,
afzetmarkten, scholing, informatie, communicatie, verzorging, enz., enz. En
voilà de dienstverlenende sector was geboren en omdat dit de derde sector
in rij was noemt men deze dus de tertiaire sector.

De 3 arbeidssectoren en de 3 werelden
De wereld is qua welvaart onder te verdelen in een zogenaamde eerste
wereld, een tweede wereld en de meer bekende derde wereld.
Onder de eerste wereld vallen de rijke westerse landen, onder de tweede
wereld rangschikt men onder meer de (voormalige) communistische landen.
De ontwikkelingslanden tenslotte mogen zich rekenen tot de derde wereld.
Wat is er nu gaande in wereld om ons heen? Heel simpel nl. een continue
verandering, dat is niet verwonderlijk, dat is altijd zo geweest zolang de aarde
bestaat, alleen gaan deze veranderingen de laatste tijd sneller dan voorheen.
Een van de veranderingen die we van nabij steeds vaker meemaken is dat er
arbeidsplaatsen uit de secundaire sector van de eerste wereld verhuizen
naar de tweede wereld of soms naar de derde wereld. Praktisch dagelijks
staat in de kranten dat productie van massa-artikelen wordt overgeheveld
van ons land naar Oost-Europa of naar China en omstreken. Op zich is dit
een gunstige ontwikkeling, alleen niet voor de direct betrokkene die zijn
arbeidsplaats verloren ziet gaan, maar voor de rest zijn er alleen maar
voordelen!
De voordelen voor de landen waar de productie naar toe wordt geheveld
liggen voor de hand, n.l. meer banen, minder werkeloosheid en meer
welvaart. Maar het biedt het land waar de arbeidsplaatsen verloren gingen
óók voordelen. De mensen die werkeloos zijn geworden moeten aan een
nieuwe baan worden geholpen en dit gebeurt als regel door omscholing en
bijscholing, kortom de inhoud van de nieuwe arbeidsplaats komt op hoger
niveau te liggen en zo zal in onze westerse maatschappij de secundaire
sector steeds kleiner worden ten gunste van de tertiaire (dienstverlenende)
sector en met nadruk gezegd: dit is een onomkeerbaar proces dat niet is
tegen te houden en ook niet mag worden tegen gehouden daar het voor alle
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betrokken partijen op den duur alleen maar voordelen biedt! Een goed
voorbeeld hiervan is de sanering van de textielindustrie in Nederland
geweest, één baan die destijds verloren ging in b.v. Enschede en
terechtkwam op de Filippijnen trok 17 Filippijnse gezinsleden uit de armoede
en honger.
De primaire (agrarische) sector en de derde wereld.
Zoals uit het bovenstaande blijkt is de agrarische sector eigenlijk de minst
ingewikkelde van de drie en past deze sector dan ook het beste in de derde
wereld waar de technologische ontwikkeling het laagst is. Veel agrarisch werk
kan handmatig worden bedreven zonder al te veel financiële investeringen,
voor de derde wereld twee zeer belangrijke voorwaarden: men heeft er veel
mensen en weinig geld. Verder beschikt men over relatief veel ruimte en als
regel ook over hoge(re) temperaturen, kortom zware motieven om agrarische
activiteiten te plaatsen in de derde wereld! Daarbij komen nog de volgende
motieven om agrarische activiteiten in de westerse wereld te verminderen n.l.
mestoverschotten, ruimtegebrek voor uitbreidingen waardoor de rentabiliteit
van de agrarische ondernemingen nog verder afneemt, milieubelastingen
door bestrijdingsmiddelen, het lage dierenwelzijn in de bio-industrie en last
but not least de onvermijdelijke en natuurlijke verschuiving van ‘lagere’
activiteiten van de primaire sector van de westerse wereld naar de derde
wereld.
Wat ging er mis en wat gaat er nog steeds mis?
Direct na de tweede wereldoorlog wilde men in de westerse wereld voor zijn
voedselvoorziening onafhankelijk zijn van de rest van de wereld en dus
begon men agrarische activiteiten te stimuleren o.a. door het subsidiëren van
de diverse agrarische producties, hetgeen na verloop van tijd leidde tot
abnormale overschotten waarvan sommige bekend werden onder de naam
van melkplassen, boterbergen en wijnmeren. Logisch zou zijn dat op dat
tijdstip een subsidie wordt afgebouwd of een prijsgarantie wordt opgeheven,
dit is echter niet gebeurd en dus ging het mis! De boterbergen van de jaren
70 werden tegen de kersttijd met hele scheepsladingen voor een habbekrats
aan onze potentiële vijand geleverd en van wat dan nog overbleef werd
krachtvoer gemaakt voor de koeien om weer veel melk te leveren waarvan
dan weer boter kon worden gemaakt, uiteraard dit alles weer gesubsidieerd.
Voor de komende generaties een meewarige en onbegrijpelijke zaak.
Maar ook voor de huidige generatie gebeuren ook steeds nog enkele niet te
begrijpen zaken. In EU-verband wordt jaarlijks een subsidie toegekend aan
een bedrijfstak die in feite overproductie maakt van € 45.000.000.000. Voor
Nederland betekent dit alleen al voor de directe inkomenssteun voor de
boeren een bedrag van € 300.000.000.
Terwijl in andere bedrijfstakken concurrentie als normaal wordt beschouwd
en concurrentie zowel voor de producent (productvernieuwing en kostenbeheersing) als ook voor de consument (lagere inkoopprijs) een gunstig
effect hebben, wordt in de agrarische sector nog steeds gewerkt met
importbelemmeringen en prijsgaranties waardoor de consument voor
sommige artikelen 40% méér moet betalen dan de prijs op de wereldmarkt.
En dit is dus nu nog steeds mis.
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Onze overheid waakt zelfs over het feit dat er voldoende concurrentie blijft
bestaan binnen andere bedrijfstakken, denk hierbij aan de Opta of aan de
Nederlandse Mededingingsautoriteit die prijsafspraken en kartelvorming
moeten opsporen en voor de rechter brengen. Voor de agrarische sector
gelden kennelijk andere normen en waarden, maar is dit nog langer te
verdedigen?
Toch veranderingen op komst?
In Europees verband zijn recent voorstellen ontwikkeld om de inkomenssteun
aan de boeren los te koppelen van de omvang van hun productie. Daarvoor
in de plaats komen vaste bedragen en deze worden over een periode van 7
jaar met 20% gereduceerd. Het zo vrijgekomen geld zou volgens de EU
besteed moeten worden aan minder intensieve landbouw, biologische
landbouw of aan verfraaiing van het landschap. (zie de dagbladen van 11 juli
jl.)
De voorstellen zijn op 10 Juli door de EU goedgekeurd, maar verwacht wordt
dat veel Europese regeringen zich tegen de plannen zullen verzetten, hierbij
aangespoord door hun boerenlobby’s. Deze hervorming van het landbouwbeleid door de EU werd helaas niet volledig ingegeven door de bezorgdheid
ten aanzien van onze leefomgeving en alles wat daarmee samenhangt, maar
kwam ook voort uit de kritiek die Wereldhandels-organisatie [WTO] had op
Europa met betrekking tot de vervalsing van de concurrentie a.g.v. de
subsidiestromen naar de Europese boeren.
Toch is het prachtig dat de EU het geld dat vrijkomt wil besteden aan zaken
waar natuur- en milieuvrienden al decennia lang voor vechten.
De boven genoemde voorstellen gaan ook gepaard met een prijsverlaging
van graan en zetmeelaardappelen (aanpassing aan de prijzen op de
wereldmarkt), LTO Nederland noemt dit ‘onaanvaardbaar’ maar volgens mij is
dit eerder onafwendbaar en geheel in lijn met de ontwikkelingen die plaats
vinden sinds onze verre voorouders besloten niet meer achter de feiten aan
te hollen maar nederzettingen te gaan stichten voor een permanent verblijf.
Wat moet er nu met onze boeren?
Een hele bedrijfstak kun je niet zo maar opdoeken en zeker geen agrarische
die veel dieper in de maatschappij is geworteld dan welke andere sector ook.
Dat deze sector zich moet aanpassen aan de realiteit en de
maatschappelijke ontwikkelingen is echter een onontkoombaar feit. De vraag
is alleen hoe saneer je de sector met zo weinig mogelijk menselijk leed?
Gelukkig zijn daar overheden en politici dagelijks mee bezig. Zo is er op 26
juni jl. door de Zuid-Limburgse gemeenten, belangenorganisaties en de
provincie het convenant “Vitaal Platteland” getekend. De doelstelling van dit
convenant is samenwerken op het terrein van plattelandsontwikkeling opdat
het gebied in 2020 er economisch goed voorstaat, ook de leefbaarheid,
landschap, cultuurhistorie en natuurwaarden moeten dan vitaal zijn. Dit is te
bereiken door het aantal agrarische ondernemingen te reduceren van de
1500 van nu naar de 300 die naar schatting in 2020 zullen overblijven. Deze
300 boerenbedrijven moeten dan economisch rendabel zijn en primair gericht
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zijn op een soort landbouw dat het landschap onderhoudt. Dus voornamelijk
rundveehouderij en fruitteelt.
In het verleden zijn de boeren door regelgeving en subsidies vaak de
verkeerde kant opgestuurd. Is dat te doorbreken? Dit kan door een
onderscheid te maken tussen grootschalige en kleinschalige agrarische
activiteiten. Bij grootschaligheid gaat het hoofdzakelijk om nietgrondgebonden productie, zoals de varkens- en pluimveesector, in feite is dit
een voedselproductie op industriële basis die overal in Nederland of elders
kan plaats vinden. Kleinschalige landbouw produceert daarentegen een
baaierd van activiteiten, niet alleen streekgebonden agrarische producten
maar ook natuur en landschap, recreatie en toerisme, waterbeheer en
energie [biomassa]. Dit is geen industrie maar eerder dienstverlening. Dus
een overgang van de primaire sector naar de tertiaire sector. Dit past ook
volledig in het beeld van ‘Vitaal Platteland” en sommige
Landinrichtingscommissies zijn elders al bezig met soortgelijke projecten.
Bovendien past dit ook in het beeld dat de toeristen voor ogen staat die
Limburg bezoeken. De bijdrage aan het economische belang van Limburg
door de toeristische sector is vele malen groter dan door de agrarische
sector.
Het Limburgs Landschap geeft te kennen dat de toeristische vakwereld
steeds meer het belang beseft van gevarieerde, kwalitatief hoogwaardige,
landschappen.

Kwaliteit van de leefomgeving.
Het blijkt dat met een grotere oppervlakte toegankelijke natuur in de buurt de
kwaliteit van de leefomgeving stijgt en dat is voor de hele samenleving van
belang. Daarvoor zullen offers gebracht moeten worden, zowel financiële
door de burgers, alsook emotionele door de betreffende boeren. Deze offers
zijn in het verleden reeds talloze malen gebracht door talloze werkers in de
drie genoemde arbeidssectoren en zullen in de toekomst ook blijvend
gebracht moeten worden. Veranderingen in de wereld en in de maatschappij
eisen aanpassingen. Verkeerde regelgeving en of (onterechte) subsidies
kunnen deze aanpassingen niet verijdelen, hoogstens uitstellen. Ervaringen
en ontwikkelingen vanaf de tijd van de Bandkeramiekers staan hiervoor
garant.
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Ons landschap in 2020
De bedoeling van dit artikel is niet de boeren in een verkeerd daglicht te
stellen, integendeel zij zijn als regel goede rentmeesters geweest van ons
landschap en hebben door hard werken en flink investeren de agrarische
sector op een bijzonder hoog peil gebracht. De boeren zijn in feite het
slachtoffer geworden van steeds weer beschermende maatregelen die ze
hebben gebracht in de positie waarin ze nu zitten, dit wil zeggen, hard
werken tegen een voor velen marginaal inkomen. Dit laatste komt schrijnend
tot uitdrukking in het feit dat in geen enkele beroepssector het aantal
zelfdodingen zo groot is als in de agrarische.
De bedoeling van dit artikel is om aan te geven dat de genoemde bieten-,
aardappel- en maïsvelden in Zuid-Limburg economisch en maatschappelijk
niet in die mate thuishoren als nu nog het geval is, dat ook de diverse
overheden dit inzien en erkennen en dat er regelgeving zit aan te komen die
het proces van sanering en verschuiving in de agrarische sector moet
vormgeven en stimuleren i.p.v. dit met oneigenlijke middelen steeds weer
willen uitstellen waar niemand mee gediend is, de burgers niet, natuur en
milieu niet, maar zeker ook de boeren niet.
Dit proces van sanering en verschuiving in de agrarische sector dient
zorgvuldig te geschieden en moet de oudere boeren laten werken zoals zij dit
altijd al gedaan hebben. De jongere boeren zullen zich echter dienen aan te
passen, net zo goed als alle andere jongere werknemers dit moeten doen in
hún bedrijfstak.
Voor de resterende industrieboeren moeten uiteraard op den duur dezelfde
regels gaan gelden als gebruikelijk in de industrietak, niet meer maar ook niet
minder, dat wil zeggen zonder subsidies en zonder prijsgaranties, maar wel
met concurrentie en gepaste milieu- en welzijnseisen.
Het zal nog wel een tijdje duren eer de effecten van het anders denken over
de agrarische sector in die mate zichtbaar worden in ons landschap dat we
met zijn allen kunnen zeggen: Zuid-Limburg, klein en dicht bevolkt maar
ruimte zat!
Wim Ghijsen
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DATA IN VOGELVLUCHT
Alle activiteiten worden in ons verenigingslokaal D’n Haamsjeut gehouden en
beginnen om 20.00 uur tenzij anders vermeld.
Zaterdag 14 sept:

Zondag 22 sept:

Jeugdactiviteit.
Bijeenkomst jeugdgroep.
Aanvang 9.30u, vertrek van D’n Haamsjeut.
Wandeling : Monding van de Geul.
Vertrek 14.00u aan de Aw Kerk in Bunde.
Of om 13.30u met fiets Kerkplein Ulestraten.
Gids: Fred Erkenbosch.

Woensdag 2 okt.:

IVN-Avond.
Onderwerp: Dia presentatie.
door Fred Erkenbosch

Woensdag 6 nov.:

IVN-Avond.
Onderwerp: Lezing geologie.
door Wim Ghijsen

Woensdag 4 dec.:

IVN-Avond
Onderwerp wordt nog bekend gemaakt

Zondag 29 dec.:

Oudejaarswandeling omgeving Ulestraten.
Vertrek om 14.00u aan het Kerkplein te Ulestraten

Woensdag 8 jan. 2003

IVN AVOND.
i.p.v.1 januari, onderwerp: Nieuwjaarswensen.

Vrijdag 17 jan. 2003

JAARVERGADERING.
Aanvang: 20.00 u in D'n Haamsjeut.

WANDELINGEN EN EXCURSIES IN DE REST VAN 2002
Zondag 22 sept.

Monding Geul
Vertrek 14.00 uur aan de Aw Kerk in Bunde en
om 13.30 uur met de fiets op kerkplein Ulestraten.
Gids: Fred Erkenbosch.

Zondag 29 dec.:

Oudejaarswandeling omgeving Ulestraten
Vertrek om 14.00 uur op kerkplein Ulestraten.
Alle gidsen.

Het nieuwe wandel- en excursieprogramma zal in de wintereditie van
D'n Haamsjeut worden opgenomen.

21

SPECIALE TELEFOONNUMMERS
Milieuklachten-nummer. Dag en nacht bereikbaar.

043-3617070

Vuilwaterwacht: altijd bereikbaar.
Bel bij vervuiling van het oppervlaktewater

0800-0341

Stg. Klachtentelefoon Luchthaven M.A.A.:
Bel bij vliegtuiglawaai en overlast AWAC’s

043-3652020

Het Groene meldpunt v/d Politie Limburg Zuid:
Bel bij verstoringen in de natuur

043-3216830

Milieumeldpunt gemeente Meerssen (tijdens kantooruren)

043-3661617

Geef de natuur een stem !!

COÖRDINATOREN V/D WERKGROEPEN
Werkgroep Jeugd
Leo Teheux
Henri Dunantstraat 33
6235 AN Ulestraten - tel: 3648312
Werkgroep Amfibieën
en reptielen

Wim Derks
Waterval 2A
6235 NC Ulestraten - tel: 3643740
e_w_derks@hotmail.com

Werkgroep Insecten

Vacature

Werkgroep Planten

Wim Ghijsen
Kasteelstraat 75
6235 BN Ulestraten - tel: 3644976

Werkgroep Venel

Jo Frenken
Kasteelstraat 63
6235 BN Ulestraten - tel: 3644975

Werkgroep Vogels

Theo Custers
Prins Willem Alexanderlaan 7
6241 GL Bunde - tel: 3649649

Werkgroep Wandelingen & Excursies

Fred Erkenbosch
Henri Dunantstraat 31
6235 AN Ulestraten - tel: 3644647

Werkgroep Afdelingsblad

Jean Slijpen
Blockhuysstraat 31
6235 AW Ulestraten - tel: 3644426
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