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VAN DE BESTUURSTAFEL
U heeft kunnen constateren dat de natuur zich niet houdt aan de normale tijd. De
eerste helft van de herfst werden wij geconfronteerd met een prachtige nazomer. Na
20 november zette het normale weerpatroon van een herfst in. Wind, regen en mist
bepaalden verder dit jaargetijde. Bladeren zijn inmiddels gevallen en allerlei
kleurschakeringen verlenen de herfst haar specifieke tooi.
Nestkasten, voederplaatsen, etc. zijn gereinigd en/of hersteld door onze werkgroep
Vogels. Bij sneeuw en ijs kunnen mensen de dieren eventueel de helpende hand
bieden door bij te voederen etc.
Half april 2002 starten wij met een “Oriëntatiecursus Vogels" o.l.v. onze Werkgroep
Vogels. Het is een verkorte cursus Vogels en zal bestaan uit twee binnen- en twee
buitenlessen. Nadere bijzonderheden worden in de volgende Haamsjeut bekend
gemaakt.
Op de laatst gehouden districtsvergadering werd bekend gemaakt dat het district
Limburg een eigen website heeft, n.l. www.ivnlimburg.nl. De afdelingen kunnen hier
eventueel ook hun nieuws, wandelingen of excursies melden. Ook het landelijk
bureau heeft een website n.l. www.ivn.nl.
Verder worden ook wandelingen en excursies gemeld bij de Natuurgids, een
bijzonder fraai uitgewerkt natuurblad. Een abonnement op deze Natuurgids, met
betaling via onze afdeling, levert u een korting op. Voor informatie hieromtrent kunt u
contact opnemen met onze penningmeester.

Hochter Bamp in de winter
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Bestuur en Beco zijn weer bezig met de voorbereiding van onze jaarvergadering, de
3e vrijdag van januari 2002. Veel zaken zijn de revue gepasseerd. Wij hopen op een
grote opkomst tijdens de jaarvergadering. Wij allen maken en dragen de afdeling. Uw
opkomst en uw inbreng worden bijzonder op prijs gesteld. Samen bepalen we de
koers van onze afdeling.
Natuur, milieu en mens zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Die boodschap als
vereniging uit te dragen, zonder al te belerend te willen doen, is een van de
instrumenten tot behoud van de ons omringende natuur. Ook het komend jaar zullen
er weer de nodige activiteiten, zoals b.v. lezingen , wandelingen, films, etc.
plaatsvinden. Geniet van de winter, denk aan de dieren !
Zien we u weer op onze verenigingsavond, de eerste woensdag van de maand?
Aanvang 20.00 uur.
Zien wij u ook weer op onze cursussen, wandelingen en andere activiteiten?
Tot ziens en horens in ons verenigingslokaal d’n Haamsjeut.
Rest mij nog u namens het bestuur
Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 2002
toe te wensen.
Frans Passier, voorzitter.

Hochter Bamp in de lente
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DE WATERVALDERBEEK: EEN GEDICHT.
In de vorige aflevering van D'n Haamsjeut stond een stukje uit De Limburger, dat
betrekking had op vuurvliegjes. Het ging om een vraag van Jo van Es uit Waterval.
Verder stond in die aflevering ook een stuk over de oorsprong van de Watervalderbeek.
Jo van Es reageerde daarop met de mededeling, dat hij regelmatig gedichten schrijft
over het landschap rondom Waterval. Vandaar dan ook de diverse gedichten zoals:
 De Watervalderbosj
 't Kruuske van Waterval
 Café Boszich
Daarnaast schreef hij vele andere gedichten, allemaal in het Limburgs en sommige
daarvan verfilmd, voorzien van geluid en tekst.
We willen de lezer "De Watervalderbeek" niet onthouden:

De Watervalderbeek
Urges op de Sjlak kump zwam her helder water oet de grònd
’T is dao ein grwatte bron, ’t is sjus eine mònd
Mèter nao mèter zuuste dat d’r ein beekske geit greuje
’t is dan auch neet verwonderlik dat dao de sjwanste plante en bloome bleuje
Van Kirkesjleutele, Aronskelke en Orchideje
En van Pijlkroet tot Maria-tjensjes, hie haet de natuur nog neet veul geleje
Dan zuuste opins dat de beek in eine grwatte pool oetkump
Dae dao speciaal is aangelag veur alles wat sjpartelt en sjwump
Vanoet dae pool löp ’t beekske wiejer richting de boerderie van Kato en Nant
Es ’t dan ònger ’t errèf door is gesjtruimp, kabbelt ’t allein nog mher langs de
bosjrand
Bie de twjebeeke dao mòt ’t zich tösje de weije doorpeersje
En zwa sjlingert de Watervalderbeek röstig aaf richting Meersje

Bedankt Jo, we houden ons aanbevolen om zo nu en dan een gedicht te kunnen
plaatsen.
Jos Smeets.
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Wonderlijke wetenswaardigheden

DE IJSTIJDEN
Een mooie zomerdag
Op een mooie zomerdag in 1787 trok Bernard Kuhn, een Zwitsers minister, een klein
stukje de alm op om wat te wandelen en rond te kijken. Hij genoot zichtbaar van het
landschap en van de verrassende uitzichten, maar wat hem vooral fascineerde
waren de grote zwerfstenen die her en der verspreid lagen, deze stenen vertoonden
krassen die hij niet kon verklaren. Nu had hij vaker deze mooi gepolijste stenen
gezien en ook had hij de krassen met zijn vingers betast en zich afgevraagd hoe
deze krassen in de toch zeer harde stenen gekerfd konden zijn.
Dat de stenen afgerond en ook min of meer gepolijst waren kon hij alleen verklaren
door aan te nemen dat dit het werk was geweest van een gletsjer, want de werking
van een rivier kon het niet zijn geweest daar op deze hoogte in de bergen geen rivier
liep. Ook had hij ‘s zomers vaker aan het einde van een gletsjer gestaan en gekeken
naar het smeltend ijs ter plekke. Terwijl de gletsjer zich in de zomer langzaam terug
trok liet hij tevens diverse stenen achter die hij had meegevoerd tijdens zijn
langdurige tocht bergafwaarts. Op sommige van deze stenen had Benard de
merkwaardige krassen gezien en hij verklaarde hun ontstaan aan het geweld
waarmee de gletsjer de stenen over de rotsbodem had gedrukt en geduwd. Dat dit
niet altijd een polijsting tot gevolg had maar ook tot inkerving van een steen kon
leiden als de steen langs een puntig stuk rots werd geschoven leek hem als een
praktisch ingesteld man wel duidelijk. Echter op de plek waar hij nu stond op deze
zonnige dag in 1787 kon nooit een gletsjer geweest zijn, deze plaats lag veel te veraf
van het gebied waar zich gletsjers konden vormen en daarom keek hij nu ook zo
gefascineerd naar de zwerfstenen met hun duidelijke krassen.
Tegen de avond maakte hij aanstalten om naar huis terug te keren en keek nog eens
om naar de machtige bergen aan de verre horizon daar waar de gletsjers lagen. Als
een soort ingeving kwam hij op de gedachte dat op de plek waar hij nu stond
misschien ooit een gletsjer zou hebben gelegen, maar hij zette dit denkbeeld al gauw
van zich af, want als gelovig man kon je deze verschijnselen beter verklaren aan de
hand van de geweldige krachten die ten tijde van de zondvloed overal hun invloed
lieten gelden. Toch was hij met deze laatste verklaring op den duur niet meer
tevreden en nam hij aan dat de zwerfstenen een aanwijzing waren voor een
[vroegere] vergletsjering ook op plaatsen waar dit nu gezien de hoge temperaturen
niet mogelijk kon zijn.
Meerdere twijfelaars.
Bernard Kuhn was niet de enige in Europa die stootte op merkwaardige en niet
logisch te verklaren geologische verschijnselen in de vorm van grote zwerfstenen
met of zonder krassen. De Schot James Hutton, de vader van de geologie als
wetenschap, bezocht 7 jaar later de Jura en kwam tot dezelfde conclusie als onze
Bernard. Ook in Noorwegen vond men aanwijzigingen voor reeds lang verdwenen
gletsjers. In 1832 tenslotte gooide de Duitser hoogleraar Reinhard Bernhardi de
knuppel in het hoenderhok en publiceerde hij een artikel waarin hij beweerde dat de
poolijskap zich ooit over Europa had uitgestrekt en wel tot het midden van Duitsland.
Dat toen de wetenschappelijke rapen pas goed gaar waren moge duidelijk zijn. De
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geleerden tuimelden zowat over elkaar heen en het zou nog een goeie 25 jaar duren
voordat de ijstijd-theorie niet zonder meer als ketters en/of onzin werd afgedaan.
Inmiddels had men in Noord-Amerika ook gepolijste rotsoppervlakken met krassen
bestudeerd. Ook dáár moest men tot de conclusie komen dat deze, ver van de
Noordpool afgelegen, rotsen waren gepolijst door bewegend ijs en dat de krassen
waren veroorzaakt door stenen die in het bewegend ijs werden meegevoerd en langs
de rotswanden geschuurd hadden.
Hoe en wanneer
Toen het bestaan van een ijstijd in wetenschappelijke kringen algemeen werd
aanvaard dook natuurlijk de vraag op van het hoe en wanneer. Hoe kan een zo
ingrijpende ijstijd ontstaan en hoe lang is dit geleden?
Honderdvijftig jaar geleden moesten wetenschappers het stellen zonder de
technieken waarover wij thans beschikken, maar toch wilden zij persé de
bovenstaande vragen beantwoorden.
Zij begonnen de bestaande gletsjers uitvoerig te bestuderen en kwamen erachter dat
een gletsjer laag na laag werd opgebouwd uit dikke sneeuwpakketten. Als zo´n
pakket een 30 meter hoog is dan gaat sneeuw die in de onderste laag ligt over in ijs.
Ook stelden zij de snelheid vast waarmee de gletsjer beweegt. Als het klimaat wat
warmer wordt zal een dalgletsjer zich bergopwaarts terugtrekken, de ijskap aan de
Noordpool reageert uiteraard ook en deze zal kleiner worden, wordt daarentegen het
klimaat kouder dan zal een gletsjer dieper het dal intrekken en de ijskap zal zich
uitbreiden d.w.z. zal zich zuidwaarts uitstrekken.
Het is werkelijk verbazingwekkend hoeveel wetenschappers, instituten en
universiteiten zich de laatste 100 jaar hebben bezig gehouden met de bestudering
van de ijstijden. Nu kun je jezelf de vraag stellen wat heeft dit voor nut? Afgezien van
het feit dat veel wetenschappers deze vraag niet relevant vinden en dus vaak
onbeantwoord laten heeft het onderzoek naar de oorzaak van de ijstijden een schat
van gegevens opgeleverd die voor andere takken van de wetenschap van bijzonder
belang zijn. Echter uit de onderzoeken is één ding zeer duidelijk geworden n.l. dat de
huidige mens in staat is het klimaat te beïnvloeden en dat dit catastrofale gevolgen
kan hebben voor diezelfde mens! Alleen al dit laatste rechtvaardigt alle onderzoeken
naar oorzaak en oorsprong van de ijstijden.
Meerdere oorzaken.
Kort samengevat liggen 3 oorzaken ten grondslag aan het ontstaan van een ijstijd.
Ten eerste is dit doordat aarde niet altijd even standvastig om de zon draait, net als
een draaiende tol schommelt ze wat heen en weer en dat in een cyclus van 22.000
jaar. Daarbij komt nog dat de scheefstelling van de aardas, die momenteel 23,5
graden bedraagt, niet constant is maar kan variëren van 22 tot 25 graden [cyclus
41.000 jaar]. De derde en voornaamste oorzaak ligt in het feit dat de aarde niet
cirkelvormig rond de zon draait maar met een ellips en dat deze ellips soms kort is en
dan weer over gaat in een langer gerekte vorm, waardoor de afstand aarde—zon ook
verandert [cyclus 100.000 jaar] Op zich allemaal kleine veranderingen met bijzonder
grote gevolgen, want het is n.l. zo dat als de temperatuur enigermate zakt er
automatisch een versnelling van de daling optreedt. Als gevolg van een
temperatuursdaling valt er meer sneeuw en deze blijft ook wat langer liggen, het
gevolg hiervan is meer terugkaatsing van het zonlicht en dit heeft weer een lagere
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temperatuur tot gevolg, waarna dit proces zich steeds verder versterkt. Totdat er
weer een opwarming van de aarde optreedt en we in een tussen-ijstijd terechtkomen.
Behalve de grotere ijstijden kennen we ook nog de kleinere ijstijden. Deze worden
veroorzaakt door de periodieke variaties in de zonneactiviteit [cyclus 2.500 jaar] De
laatste z.g. Kleine IJstijd liep van ± 1450 tot ± 1850. De gemiddelde jaartemperatuur
lag slechts één graad lager dan nu. Maar uit documenten en vooral van
middeleeuwse schilderijen, de z.g. ’ijsgezichten’, weten we dat de winters toen bar en
boos waren. De invloed van de veranderingen in zonneactiviteit is echter maar
ongeveer 1/10 van de invloed van de 100.000 jarige cyclus en als deze dus aan de
beurt is spreekt men terecht van een Grote IJstijd. Dan worden de tropische
oerwouden grotendeels grasvlakten, de akkers en weilanden worden poolwoestijnen
en de ijskappen van de polen schuiven duizenden kilometers op richting evenaar.
Ons klimaat op korte termijn.
Gezien de bovengenoemde cycli moet het mogelijk zijn het wereldklimaat te
voorspellen. Dit is ook het geval ware het niet dat de ‘geïndustrialiseerde’ mens ook
hier weer roet [letterlijk en figuurlijk] in het eten gooit. Het massaal consumeren van
fossiele brandstoffen veroorzaakt het bekende broeikaseffect en dit leidt, of we dit
willen of niet, tot een temperatuursverhoging. Maar zonder het broeikaseffect ziet de
voorspelling als volgt uit:
De komende 1000 jaar geleidelijk iets warmer, gevolgd door 22.000 jaar afkoeling.
We zitten dan echt weer midden in een ijstijd. Ik hoor het al zeggen: ’die dan leeft die
dan zorgt’. Degene die dat zegt heeft inderdaad gelijk, want de zorgen gelden niet
voor straks maar voor nu! Als wij niet op korte termijn beter met ons milieu omgaan
zal datzelfde milieu zich tegen ons keren.
Slot.
Meer dan honderd jaren van filosoferen, denken, berekenen, onderzoeken en talloze
teleurstellingen maar ook enkele triomfen hebben geleid tot de ontrafeling van de
geheimen van de grotere en kleinere ijstijden. De theoretische benaderingen van
astronomen en wiskundigen bleken praktisch naadloos aan te sluiten op datgene wat
geologen, natuurkundigen, chemici en andere wetenschappers hadden verzameld uit
de diepte der oceanen, van de toppen van de hoogste bergen en vanuit alles wat
daar tussen lag. Een van de meest intrigerende vraagstukken van de laatste eeuwen
lijkt eindelijk te zijn opgelost dank zij taaiheid van talloze wetenschappers en
onderzoekers in combinatie met de huidige geavanceerde technieken. Deze kennis
is zo recent dat men in veel boeken de ijstijden nu nog steeds afschildert als
weliswaar koud tot zeer koud maar vooral als ‘mistig’ en onvoorspelbaar.
In de volgende Haamsjeut zal belicht worden welke gevolgen de ijstijden gehad
hebben voor Europa en Nederland maar vooral voor Zuid Limburg en zijn bewoners.
Wim Ghijsen.
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INTERACTIEVE TENTOONSTELLING: LEES HET LANDSCHAP
Kies jouw Limburgs landschap van de toekomst.
Lees het landschap.
Zo heet de tentoonstelling, die gemaakt is vanwege het 70-jarig bestaan van de
Stichting Limburgs Landschap. De tentoonstelling is tot en met 24 februari 2002 te
bezoeken in het Limburgs Museum te Venlo. Behalve de tentoonstelling worden er
speciale programma's voor scholen opgezet en worden er excursies en wandelingen
georganiseerd.
In het kader van dit thema is bij de VVV-Meerssen een beschreven wandeling door
de Dellen voor iedereen gratis verkrijgbaar. De start is bij het NS-station in
Meerssen. Er wordt uitleg gegeven over het ontstaan van het landschap, de
landschapselementen, namen van wegen, etc. Er zijn opdrachten voor onderweg en
de antwoorden op de gestelde vragen zijn achteraan bijgevoegd.
Een bezoek aan de tentoonstelling in Venlo en/of de wandeling door de Dellen is
beslist de moeite waard!

Gegevens:
Limburgs Meuseum, Keulsepoort
5911 BX Venlo
tel. 077-3522112
e-mail : info@limburgsmuseum.nl
website: www.limburgsmuseum.nl
Open: van dinsdag t/m zondag
van 11.00 - 17.00 h.
Gesloten: op maandagen, 25
december,
1 januari en van 9 t/m 12 febr. 2002.
Els Derks - van der Wiel.
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op vrijdag 19 januari 2001 in ons verenigingslokaal “D’n Haamsjeut”

Aanwezig: 25 personen
Afmeldingen: J. v. Hinsberg, J. Smeets, J. Urlings

1. Opening door de voorzitter.
Namens het bestuur heet de voorzitter de aanwezige leden van harte welkom.
2. De notulen
De notulen van de algemene ledenvergadering van 21 januari 2000 worden door de
vergadering goedgekeurd.
3. Algemene beschouwingen en vooruitblik op het nieuwe jaar.
Een aantal aspecten passeren de revue:
- De lustrumviering in april 2000 was een hoogtepunt in de activiteiten en de viering
was een groot succes.
- De deelname aan de milieumarkt te Meerssen.
- De autoloze zondag in september, waarbij het IVN actief aanwezig was.
- De Boomcursus die helaas geen doorgang kon vinden.
- De Cursus Weer en Klimaat die in het voorjaar doorgang zal vinden.
- De coördinatoren J. van Hinsberg en M. Janssen die hun activiteiten van de
Insectenwerkgroep en Plantenwerkgroep beëindigen. Zij worden namens de
aanwezigen bedankt voor hun trouwe en deskundige inzet de afgelopen jaren.
- Iedereen wordt bedankt voor de inzet tijdens de lustrumviering.
Tenslotte volgen in willekeurige volgorde de korte verslagen van de werkgroep
coördinatoren. De verslagen worden opgenomen in de lente-Haamsjeut.
4. Financieel verslag 2000.
Wim Ghijsen licht het financieel verslag toe.
De contributie 2002.
Er wordt voorgesteld om de contributie van Amsterdam-leden te verhogen van ƒ 25,naar ƒ 30,- . De verhoging heeft te maken met de te maken kosten van deze groep.
Er wordt besloten over 2002 geen contributieverhoging door te voeren maar bij het
afronden van de euro deze naar boven af te ronden. (voorstel W. Derks)
De volgende contributie bedragen over 2002 worden vastgesteld:
- Leden IVN Ulestraten
€ 10,- Leden IVN Landelijk
€ 14,- Huisgenootleden
€ 7,- Jeugdleden
€ 7,- 2e Jeugdlid
€ 4,De vergadering gaat akkoord met de nieuwe contributiebedragen over 2002.
De prijsverhoging van de consumpties zal per 19.1.2001 ingaan.
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De Kascontrole-commissie doet verslag van de financiële controle die zij heeft
uitgevoerd. De commissie heeft de financiële gegevens zorgvuldig gecontroleerd en
in orde bevonden. De vergadering verleent bij deze dan ook décharge aan de
penningmeester en het bestuur.
5. Benoeming Kascontrole-commissie.
Zittende leden zijn de heren J. Smeets, H. Engelen en B.Haagmans.
Aftredend B. Haagmans
Nieuw gekozen lid: J. Slijpen
6. Bestuursverkiezing.
L. Teheux is dit jaar aftredend en niet herkiesbaar.
Het bestuur is niet geslaagd in het vinden van een nieuw bestuurslid. Ook hebben
zich geen kandidaten aangemeld. De vergadering gaat akkoord met het voorstel van
het bestuur om zijn functie ad-interim te blijven uitoefenen.
Jo Frenken zal weer deel gaan uitmaken van het bestuur. Tevens wordt hij
coördinator van de werkgroep Venel. Vergadering gaat akkoord met het voorstel.
7. Mededelingen van algemene aard.
- In mei 2001 start de cursus “Weer en Klimaat”.
- Het IVN- Ulestraten heeft ƒ 25,- subsidie gegeven aan een lid voor deelname in het
ECO-team.
8. Rondvraag en sluiting.
- T. Custers: Hoe gaan we om met de ARBO wet en het vrijwilligerwerk bij het IVN?
Komend jaar zal gekeken worden wat bepaalde consequenties zijn.
- J. Slijpen: Gaarne op tijd de copie voor D’n Haamsjeut inleveren. Denk aan de data,
die te vinden zijn in elke Haamsjeut. Een infoblad maken voor de Jeugdgroep, dat
kan dienen voor werving van jeugdleden.
- B. Haagmans: Hoe zit het met de WA-verzekering in combinatie met de ARBO
wetgeving? Wie is aansprakelijk? Amsterdam leden zijn wel verzekerd. Men zou
eerst een beroep op zijn eigen verzekering moeten doen. Zie ook opmerking Theo
Custers.
- W. Derks: IVN Meerssen gaat Cursus Ecologisch Tuinieren organiseren.
- E. Derks: Er zijn wel natuurouders, maar op school ontbreekt een aanspreekpunt.
Er zijn wel twee leraren die de Cursus Natuurouders volgen; mogelijk dat via deze
personen weer contact gelegd kan worden met dhr. P. de Rooij. Ook bestaat de
mogelijkheid dat de school een poel gaat adopteren.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter dit officiële gedeelte onder
dankzegging voor de positieve bijdragen.
Tijdens de pauze wordt er koffie/thee en vlaai gepresenteerd.
De avond wordt voortgezet met een quiz, en daarna gezellig samenzijn.

Ulestraten, 4 februari 2001
Namens het bestuur, Leo Teheux.
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IK HEB HOOFDPIJN! HET WORDT SLECHT WEER!
In de vorige aflevering van D'n Haamsjeut schreef ik een impressie van de
Cursus " Weer en Klimaat". Ik gaf toen aan, dat het weer van invloed is op
zowel het lichaam als de geest van de mens. We reageren op bepaalde
weersomstandigheden met hoofdpijn, stekende eksterogen, trekkende
littekens, agressief gedrag in het verkeer.
Zo zei mijn moeder nogal eens: "Er is slecht weer op komst, want ik heb
hoofdpijn." En ze wist precies wanneer de ene soort hoofdpijn een gevolg was
van bijvoorbeeld drukte of wanneer de hoofdpijn echt een voorbode van
langdurige regen was.
Weer is van invloed op de mens. Soms is dat ook wel logisch. Na een maand regen
zou je wel chagrijnig gaan worden. Maar die invloed kan ook vrij direct van aard zijn
en dan merken we dat aan stekende pijn, hoofdpijn, reumatische pijnen en
dergelijke.
Bij toeval las ik in het tijdschrift PLUS (een tijdschrift voor 50-plussers, want daar
behoor ik ook toe) een artikel over de invloed van het weer op de mens. En daar
herkende ik vele situaties van. Men ging een stapje verder door te vermelden welk
facet van het weer van invloed was op de mens. En ik dacht, als vervolg op het
vorige artikel wil ik de lezer dat niet onthouden. En de lezer mag weten, dat ik dit niet
allemaal uit mijn eigen hersenpan tover, maar dat ik me baseer op het genoemde
artikel.
Ik hoop, dat de redactie van PLUS het me niet kwalijk neemt; in zekere zin maak ik
ook nog reclame voor het goed verzorgde tijdschrift.

Humane Biometeorologie.
Er bestaat een groep medici, die zich bezig houdt met de invloed van het weer op het
menselijk lichaam. Die jonge wetenschap noemt men Humane Biometeorologie. Men
geeft aan dat het lichaam geen statisch organisme is, dat alleen maar onafhankelijk
reageert. Nee, ons lichaam reageert om de omgeving en in dit geval op
natuurkundige zaken zoals daglicht, temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk.
Dat zijn de elementen, die ik in het vorige artikel reeds genoemd heb.
De Humane Biometeorologie probeert erachter te komen hoe die gecompliceerde
wisselwerking in elkaar zit. We ervaren dat er bepaalde relaties zijn, maar het is de
bedoeling, dat we die relaties hard kunnen maken, zodat het niet alleen bij intuïtieve
gedachten blijft.
We zullen een aantal vormen van wisselwerking nader bekijken.
De eerste die voor de hand ligt is de wisselwerking tussen depressiviteit en
daglicht. Veel mensen raken gedeprimeerd, lusteloos, vermoeid wanneer de dagen
gaan korten. Op zich voelen veel mensen dat en na enige tijd went men eraan of
"lost het zich vanzelf op".
Gebrek aan daglicht verstoort het biologische dag- en nachtritme en het evenwicht
tussen bepaalde boodschapperstoffen (geleiders) in de hersenen raakt verstoord.
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Omgekeerd bloeien veel mensen in de lente op. Ze komen weer meer buiten, worden
actiever en in de zomer wordt er niet meer geklaagd over depressiviteit.
Nu kunnen we dat in de winter oplossen met een sterke lichtbron en we spreken van
lichttherapie. Vergeet echter niet, dat de lichtintensiteit van een grijze winterdag rond
12.00 h. groter is dan welke lamp ook, dus:
Blijf niet binnen zitten kniezen. Ga naar buiten!
Een tweede wisselwerking ontstaat als gevolg van de temperatuur.
Deze wisselwerking is vrij goed verklaarbaar. Als de temperatuur zo'n 5 tot 10 graden
daalt, dan trekken onze bloedvaten samen om te voorkomen, dat er te veel bloed
naar de huid stroomt; we zouden dan immers te snel afkoelen. Dientengevolge stijgt
de bloeddruk en kunnen mensen met vernauwde kransslagaderen pijn op de borst
krijgen. Volgens de statistieken zijn er in januari en februari meer hart- en
herseninfarcten dan tijdens de andere maanden van het jaar.

Een derde wisselwerking komt door de luchtdruk. Ook hier staat vast dat er een
oorzaak/gevolg-relatie is, maar het hoe en wat van die relatie is niet duidelijk.
Bekend is, dat een dalende luchtdruk vaak leidt tot hoofdpijnklachten. Een dalende
luchtdruk (in weertermen spreken we dan ook van een depressie) loopt uit op regen,
dus dan is de relatie voor mensen vaak overduidelijk: hoofdpijn en regen.
De oplossing is: ga er op uit; confronteer het lichaam met wind en regen; beweeg
stevig en geef je zenuwstelsel een opkikker.
In dit kader past ook de relatie met de luchtvochtigheid. Maar dat is eigenlijk wel
een 'open deur'. Natuurlijk wordt de waterafgifte van ons lichaam belemmerd,
wanneer de omgeving vochtig is. Dat 'plakkerig gedoe' vinden we niet prettig en we
worden er moe van.
Nee, dan vind ik het verhaal over positieve en negatieve ionen veel interessanter.
Dat verhaal voegde weer iets nieuws toe aan wat ik reeds wist.
Sommige moleculen in de lucht veranderen als gevolg van natuurlijke straling, door
wrijving en hoge temperaturen. Ze kunnen een elektron verliezen en ze worden dan
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een negatief ion. Wanneer het vrijgekomen elektron aanhaakt bij een ander
luchtmolecuul, dan ontstaat er een positief ion.
Nu blijkt dat positieve ionen ons welbevinden 'negatief' beïnvloeden en dat negatieve
ionen ons welbevinden 'positief' beïnvloeden.
Sommige weersystemen duwen hele ladingen positieve ionen voor zich uit zoals de
föhn in de Alpen en de mistral in Frankrijk. Die winden worden ook wel 'witched
winds' genoemd, behekste winden. De gevolgen zijn behoorlijk: meer ongelukken in
het verkeer, meer agressie, meer irritatie tussen de mensen onderling.
Bij een onweer krijgen we vooraf eerst met een lading positieve ionen te maken en
tijdens de bui met een lading negatieve ionen. Vandaar dat we vaak ook dat
bevrijdende gevoel ervaren.
Een arts, Krueger, bewees in de jaren '70 dat de trilhaartjes in onze luchtwegen
slechter werken vanwege positieve ionen. Gevolg: verstopte neuzen, keelpijn,
verkoudheid.
Zo blijken in de bossen, de bergen, langs de kust meer negatieve ionen voor te
komen. Gevolg: welbevinden; we zoeken die plaatsen dan ook op voor de
broodnodige rust. We voelen er ons prettig.
Ook lagedrukgebieden worden voorafgegaan door een hogere concentratie positieve
ionen. We merken o.a. op basisscholen ,dat kinderen op die dagen behoorlijk
onrustig kunnen zijn. Ik hoor het regelmatig zeggen: " Ze zijn als de neten, er is
slecht weer op komst."

Slot.
Wij in Nederland komen nog niet verder dan een hooikoortsbericht. In de
alpenlanden, de bakermat van de biometeorologie, stelt men soms operaties
uit omdat de ioniseringsgraad ongunstig is. Kranten geven in een bioweerbericht aan hoe het zit met o.a. migraine-verwachting en
depressieprognose. Ik vind het prima, maar we moeten ook voorzichtig zijn om
elkaar bepaalde verschijnselen vooraf al aan te praten. Misschien denken we
wel, dat we al die zaken kunnen beheersen. We kunnen een en ander verklaren,
dat is al heel wat. En het belangrijkste is wel, dat we leren die
omgevingsfactoren te gaan accepteren.
De meeste kwalen komen en gaan, zonder dat we er al te veel weet van hebben.
En …… na regen komt zonneschijn.

Jos Smeets.
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DE RUPSENDODER EN DE SPRINKHAAN
De aanleiding voor dit artikel valt onder de vakantie herinneringen, een
vakantie in Frankrijk niet ver van de Pyreneeën. Niet dat het nergens anders
had kunnen gebeuren, misschien zelfs wel gewoon in Nederland. Op de
camping hadden we een tafel en vier tuinstoelen gehuurd. Het waren wat
ouderwetse tuinstoelen met een skelet van aluminium buis en losse kussens
maar in de zon en met op tijd een glaasje wijn, was het er uitstekend uit te
houden.
Op een middag zag ik een insect vliegen ter grootte van een grote wesp met iets
groens tussen de poten. Het leek op een van de andere stoelen te landen maar daar
zag ik niets. De volgende dag herhaalde zich dit en maar toen bleef het beestje veel
langer rondvliegen. Ook landde het insect en toen bleek het een zwart wespachtig
beestje te zijn en het groene was een sprinkhaan ongeveer even groot als de wesp.
Later vloog de wesp weer op en sleepte zijn prooi in een stoelbuis. De buis die
rondgebogen de rugleuning vormde was namelijk aan de onderzijde open. De wesp
kwam zonder sprinkhaan terug. Wat later kwam de wesp weer terug met een droge
grasspriet van wel 15 cm, veel groter dan het beestje zelf. Ook die verdween in de
stoelbuis.
Iedere dag zagen we daarna de wesp met een groene sprinkhaan of een droge
grasspriet een aantal keren langs komen. 's Morgens zo rond tien, elf uur had het
beestje vaak problemen, dan bleef het rondvliegen en probeerde diverse stoelen.
Onze schuld natuurlijk: wij hadden 's avond de stoelen verschoven of zelfs door
elkaar gezet en dan kon onze wesp het nest niet meer vinden. Een keer liet het
beestje zelfs moedeloos zijn sprinkhaan vallen maar uiteindelijk vond het steeds de
goede buis.

De rupsendoder
Onze wesp was waarschijnlijk een rupsendoder of beter een familielid uit de groep
graafwespen of jagende wespen. Deze wespen leven niet in groepen zoals onze
"limonade" wesp maar ze maken voor ieder toekomstig jong een holletje. Dan
vangen ze een rups, spin, krekel, sprinkhaan, kever, honingbij, iedere soort heeft zijn
eigen specialiteit. De prooi wordt verdoofd met een steek met de angel in de buik,
maar niet gedood, en naar het holletje gevlogen of gesleept. In het holletje legt de
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wesp één eitje op de prooi. Als het eitje uitkomt heeft het jonge wespje direct vers
eten want de prooi is immers niet dood en kan dus ook niet bederven.
Er zijn erg veel soorten jagende wespen, ook in Nederland. Veel soorten hebben de
echte wespen kleuren zwart en geel in diverse tekeningen. De bekendste in
Nederland is de rupsendoder met een geheel zwart lichaam behalve een gedeeltelijk
rood achterlijf. Opvallend is de "lange" wespentaille: bij een gewone wesp is dat een
heel smal stukje maar bij de rupsendoder zit er echt een "buisje". De gewone
rupsendoder vangt rupsen en sleept die naar een holletje dat zij, het is natuurlijk een
vrouwtje, tevoren gegraven heeft. Dat slepen is letterlijk want de rups is vaak te
zwaar om mee te vliegen. De wesp heeft het holletje voor vertrek met een steentje of
iets dergelijks afgesloten en als ze aankomt met de prooi legt ze die eerst neer om
het hol open te maken en van binnen te onderzoeken. Een bekend grapje van
onderzoekers is om terwijl de wesp binnen is de rups een halve meter weg te leggen.
De wesp gaat dan zoeken, sleept de rups weer naar het nest en gaat naar binnen
voor inspectie. Enzovoort.
Onze Franse wesp was toch wat afwijkend van de Nederlandse rupsendoder. Op de
eerste plaats was het beestje helemaal zwart en ving het geen rupsen maar groene
sprinkhanen. Beide dingen komen bij meer soorten voor. Minder gebruikelijk is dat
onze wesp een bestaande holletje gebruikt en er meerdere prooien en waarschijnlijk
meerdere eieren in legt maar ook dat heb ik in de boeken gevonden. Alleen dat ze
het nest verzorgen met droge grassprieten ben ik nergens tegengekomen. Als de
jagende wespen wat aan een hol verbouwen is het volgens de deskundigen met
modder en klei. Ik zou dolgraag eens in de buis hebben gekeken.
De sprinkhaan
Ik heb dus niet precies kunnen vinden hoe onze Franse wesp heet. Ook de groene
sprinkhaan heb ik niet helemaal thuis kunnen brengen. De wesp liet me daarvoor ook
niet veel tijd. Op het oog leek het wel steeds dezelfde: helder groen, geen bruine
vlekken en ik heb geen legboor gezien. Het kan ook een krekel geweest zijn maar ik
heb geen helder groene krekel gevonden in de boeken. Maar al zoekende kom je
toch een aantal dingen tegen die leuk zijn om door te vertellen.
Krekels en sprinkhanen zijn familie van elkaar en in Nederland komen er een
heleboel soorten voor. 's Zomers hoor je in het veld nog steeds wel het sjirpen van
krekels of sprinkhanen. In het Zuiden van Frankrijk is dat veel normaler, ofschoon de
"herrie" in het Middellandse Zeegebied niet van de krekels komt maar van de
cicaden, een soort hele grote vlieg. Krekels "zingen" door hun vleugels over elkaar te
wrijven. De bovenste vleugel heeft een rij tandjes die over de onderste vleugel
wrijven. Sprinkhanen gebruiken de achterpoten en er zijn soorten die de kaken
gebruiken of die trommelen op een blad of een tak. Het zingen van krekels en
sprinkhanen heeft (natuurlijk) met seks te maken maar van tenminste een soort heeft
men ontdekt dat hij drie liedjes kent: één om vrouwtjes te lokken, één om ze weg te
sturen en één andere mannetjes te imponeren. De vrouwtjes zingen ook maar
zachter.
De meeste insecten komen als rups uit het eitje, ze eten hun buikje rond en
verpoppen. Na enige tijd komt dan het volwassen insect te voorschijn. Krekels en
sprinkhanen doen het anders. Uit het ei komt een klein krekeltje maar zonder
vleugels of met vleugel stompjes. Na een tijdje vervelt de krekel en ontstaat er een
iets grotere met iets grotere vleugels. Dit gaat zo door tot er een volwassen insect is
met grote vleugels maar dat gebeurt in 4 of 5 tot wel 15 stappen!
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St. Urho en sprinkhanen
Het leukste verhaal over sprinkhanen vond ik op internet en gaat over St. Urho. St.
Urho woonde langgeleden in Finland en was daar zeer beroemd om zijn devotie en
de wonderen die hij deed. Op een gegeven moment hadden de Finse wijnbouwers
erg veel last sprinkhanen. De hele oogst dreigde te mislukken en daarom werd de
hulp van St. Urho ingeroepen want zonder druiven zou er ook geen miswijn zijn. St.
Urho vervloekte sprinkhanen en de hele zwerm vluchtte en verdronk in de zee. De
druivenoogst was gered. Een ander variant zegt dat het giftige kikkers waren.
Dit hele verhaal blijkt verzonnen te zijn door een Finse emigrant in Amerika rond
1956. Hij was jaloers op zijn Ierse vrienden die zulke mooie verhalen hadden over
hun St. Patrick. Maar het gevolg is wel dat er nu in de Amerikaanse staat Minnesota
op een aantal plaatsen daags voor St. Patrick's Day door de Finnen St. Urho's Day
wordt gevierd. Hun Ierse vrienden helpen hierbij graag. In Menahga (Mn) staat het
standbeeld van St. Urho.

Jan van Dingenen
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NATUURPARK HOCHTER BAMPD
Zeker de moeite waard.
Het natuurpark Hochter Bampd is een gebied op de oevers van de Maas, aan
Belgische zijde, even ten noorden van Maastricht, bij Neerharen. Men zou ook
kunnen zeggen: recht tegenover Itteren.
Het gaat om een langgerekt gebied tussen de Zuid-Willemsvaart en de Maas,
waarin voorkomen: ooibossen, grindvlaktes, een grote waterplas, een
maasdam en een hoger gelegen (droog) bos.
In dit gebied van 40 ha groot is de ontwikkeling van een natuurlijk rivierenlandschap
te zien. Omdat bijna elk jaar grote delen overstromen ontstaan er grote verschillen
tussen de hogere en de lagere gedeelten.
Het aanbod van flora en fauna is geweldig; alles past zich aan aan de grillen van de
rivier. De bossen in het overstromingsgebied noemen we ooibossen en worden als
de tegenhangers van de tropische regenwouden beschouwd. In dit gebied treft men
een diversiteit aan: het wilgenooibos in de lagere delen en hogerop het zeldzame
hardhout-ooibos met doorn-struiken, eiken, essen en zoete kers.
Midden in het gebied treft men een grote plas aan, de Wissenplas. Een voormalig
grindgat, dat erg visrijk is en daardoor zowel aalscholvers als blauwe reigers
aantrekt. Er is zelfs een reigerkolonie te zien. Niettemin, andere watervogels treft
men er regelmatig aan. Een kijker is geen overbodige luxe.
Zoals in andere gebieden langs de Grensmaas treft men ook hier de konikspaarden
en de galloway-runderen aan. Zonder deze dieren zou het gebied snel in een
ondoordringbaar woud veranderen. Nu zorgen zij voor de variatie in het landschap:
open plekken, grasland en struwelen. Mede daardoor vestigen zich weer andere
plant- en diersoorten in het gebied.
Hoe bereikt men dit gebied? Het gemakkelijkste komt men er als men vanuit
Maastricht langs de Bosscherweg naar Smeermaas gaat. Dan bij Kayak-verhuur
rechtdoor en men komt automatisch in het gebied.
Er mogen geen auto's in het gebied. Met de fiets mag dit wel, nl. via de
knooppuntenroute. Honden worden alleen toegelaten op beperkte plaatsen en dan
ook nog aangelijnd. Overbodig (of toch niet?) te zeggen, dat men afstand moet
houden tot de paarden en runderen en dat ze niet gevoerd mogen worden, want dat
zou hun natuurlijk graasgedrag verstoren.
Rest mij nog te zeggen, dat het geen gebied is voor kilometervreters. Het is echt iets
voor de liefhebbers van planten, vogels, en landschaps-ontwikkeling. En die mensen
maken geen snelle kilometers. Die mensen zijn voortdurend op zoek naar
interessante waarnemingen.
Jos Smeets.
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WANDELINGEN EN EXCURSIES 2002 IVN - ULESTRATEN
Zondag 17 februari:

Watervalderbeek:
Vertrek 14.00 uur station Meerssen.
Gidsen: Wim en Els Derks.
Organisatie: IVN-Ulestraten en IVN-Meerssen.

Zondag 24 maart :

Wandelen tussen Valkenburg en Schin op Geul:
Vertrek 14.00 uur bij parkeerplaats Kasteel Oost en
om 13.30 uur op kerkplein Ulestraten.
Gids: Fred Erkenbosch.

Zondag 21 april:

Ingendael, Meertensgroeve:
Vertrek 13.30 uur Kerkplein Ulestraten en om 14.00 uur
Brakke Berg in Geulhem.
Gidsen: Wim en Els Derks.
Organisatie: IVN-Ulestraten en IVN-Meerssen.

Zondag 26 mei:

Fietstocht:
Nader bericht volgt.
Gidsen: Jean Slijpen en Fred Erkenbosch.

Woensdag 5 juni:

Curfsgroeve:
Vertrek 20.00 uur bij de Nachtegaal in Meerssen.
Gidsen: Wim en Els Derks.

Zondag 22 september:

Monding Geul:
Vertrek 14.00 uur aan de Aw Kerk in Bunde en om 3.45
uur Kerkplein Ulestraten.
Gids: Fred Erkenbosch.

Zondag 29 december:

Oudejaarswandeling omgeving Ulestraten:
Vertrek om 14.00 uur aan het kerkplein in Ulestraten.
Alle gidsen.

Activiteiten IVN - Meerssen :
Maandag 22 juli:

Late avondwandeling De Dellen.
Vertrek 21.00 uur Nachtegaal in Meerssen.

Maandag 5 augustus:

Curfsgroeve.
Vertrek 19.30 uur Nachtegaal in Meerssen.

Wij wensen u alvast een prettige wandeling.
Werkgroep Wandelingen en Excursies.
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D'N HAAMSJEUT: TWINTIG JAREN GELEDEN
Als ik zo tegen de tijd voor St.Nicolaas weer moet bedenken, wat de Sint aan
iedereen zal schenken, loop ik wel iets vaker de winkels binnen. Dan kom ik
ook in de winkels, die hun waar aanprijzen ten behoeve van de dieren en in
mijn geval de vogels uit de vrije natuur. Wat voor een rijke sortering is er te
vinden qua aanbod aan voedselpakketten om de vogels door de winter heen te
helpen?
Vetbollen, pindanootjes, diverse soorten zaden, gevulde cocosnoten, in
ijzerdraad verpakte lekkernijen, rekjes om een appel vast te spiezen, al of niet
voorzien van een rieten dak. Voor de vogels een manier om te overleven en
voor de mens een vorm van natuurlijk kijkgenot.
Dan denk ik terug aan een vroegere aflevering van D'n Haamsjeut en wel die
van 20 jaren geleden, de wintereditie van 1981. Ook toen al schreef ik over
wintervoedering. Twintig jaar geleden; lang genoeg om te veronderstellen, dat
er veel nieuwe lezers zijn bijgekomen; lang genoeg geleden om weer even wat
nuttige informatie op een rijtje te zetten, want wintervoedering kan ook
verkeerd uitpakken. Vandaar deze 'herhalingscursus'.

Algemeen
We lezen het vaker, dat er voor- en tegenstanders zijn van winter-voedering voor
vogels. Wij houden nog steeds aan, dat wintervoedering, mits het verstandig
gebeurt, een tegenwicht biedt aan hetgeen de mens aanricht in de natuur. We laten
steeds minder onkruid staan; braak-liggende terreinen komen nauwelijks meer voor;
een effectieve inrichting van ons landschap staat niet altijd in dienst van de vrije
vogels. Natuurlijk, de laatste jaren worden weer behoorlijk wat besdragende struiken
door het IKL aangeplant en laten we niet vergeten, dat menig huisgezin iets voor de
vogels doet. Daarom is het ook goed niet te veel of te vroeg te voederen; te lang
doorgaan is ook niet goed. (zie verder)
Waarom hebben de vogels het moeilijk in de winter? De tijd overdag waarin ze
dagelijks hun voeding bij elkaar moeten zien te scharrelen is in de winter behoorlijk
kort. En dan te bedenken, dat ze meer moeten eten om de lichaamstemperatuur van
40 graden C. te behouden. Bij strenge vorst verliest een kleine vogel al meer dan
10% van zijn lichaamsgewicht.
Reden genoeg om de vogels een handje te helpen.
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Wanneer kan men het beste voeren?
We verlenen de vogels geen gunst, wanneer we ze afleren om zelf voor hun kost te
zorgen. Wintervoedering doet men in noodgevallen, wanneer ijzel, sneeuw of
ijsregen het de vogels onmogelijk maken om aan voedsel te komen. Meestal komt
het erop neer, dat men einde november begint met 'voorvoederen', dat wil zeggen:
zo af en toe iets te geven om de vogels te laten wennen aan de voederplek, zodat ze
(wanneer het echt nodig is) snel de juiste plaats weten te vinden.
Let er ook op tijdig te stoppen. Midden maart starten de vogels met hun broedsels en
de jonge vogels (mezen en vinkachtigen) mogen geen pinda's en zaden eten. Zij
moeten het hebben van voedsel in de vorm van insecten. Vetachtig voedsel
veroorzaakt diarree en uiteindelijk leggen ze dan het loodje.
Laat u ook niet verleiden door een vogel, die 'dik zit'. Dat is een manier om beter
warm te blijven. De vogel zet zijn veren op om er meer lucht tussen te krijgen, want
dat isoleert goed. Het is geen teken, dat het slecht gaat met de vogel.
Een advies, dat vaker gegeven wordt is, dat men steeds rond dezelfde tijd voert.
Wanneer het echt nodig is mogelijk 's morgens, maar in elk geval in de namiddag,
zodat de vogels met voldoende 'brandstof' de nacht ingaan.

Waar dient men te voeren?
Het is goed te weten, dat er vogels zijn, die graag hun voedsel op de grond zoeken
en dat er vogels zijn, die hun voedsel 'op hoogte' zoeken.
Voor de grondvogels (heggenmussen, mussen, vinken) is een sneeuwvrije plek
ideaal, maar zorg wel voor vrij uitzicht, zodat ze bij onraad kunnen vluchten. Een
doornachtige struik in de buurt geeft een uitwijkmogelijkheid, want per slot van
rekening zijn de vogels niet voor de poes.
De andere vogels halen hun voedsel graag van een plateautje op een hoogte van
1,75 meter. Een opstaand randje zorgt ervoor, dat de losse zaden niet wegwaaien.
Een dak biedt een mogelijkheid om het voedsel droog te houden.
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Wat kan er aangeboden worden?
Wel, de vogels eten niet allemaal hetzelfde. Dus is het goed de nodige variatie aan te
brengen. Ik zal een aantal mogelijkheden opnoemen:




Zaden, zoals onkruidzaden, universeel vogelvoer, zonnepitten, gebroken maïs.
Etensresten: kleine stukjes brood, klokhuizen, appels, kleingesneden krenten,
een schaaltje met ongezouten rundvet.
En natuurlijk ook ongebrande pinda's, havermout, niet-gezouten kaas.

Denk eraan geen grote stukken voedsel neer te leggen. De vogels moeten het
voedsel mee kunnen nemen naar een veilige plek. Wel spek mag in grotere stukken
worden opgehangen; vogels zijn wel handig genoeg om er iets van af te kunnen
nemen.
Pas op met etensresten: geen zout voedsel geven. Of kaaskorstjes met plastic
randjes. Zoutloos rundvet is beter dan smeerbare margarine. Die laatste kan diarree
veroorzaken.
Voer niet te veel; voedsel dat te lang ligt veroorzaakt bacteriële ziektes bij de vogels.
Maak regelmatig de voertafel schoon.
En tot slot: bij droge vorst kan men de vogels water geven. Liefst in een donkere
schaal, want wit schrikt af. Men kan er wat suiker in oplossen om bevriezing tegen te
gaan. Zorg in elk geval dat de vogels er niet in gaan baden, bijvoorbeeld door er
kippengaas over heen te leggen.
Wanneer er sneeuw ligt hebben de vogels niet direct water nodig. Ze pikken dan wel
sneeuw om hun dorst te lessen..

Tot slot.
Voor of tegen. Ik heb niet de behoefte om die discussie uit te spitten. Wanneer
wintervoedering met zorg gebeurt, dan weegt de educatieve waarde op tegen
de gehele discussie.
Wat dat betreft is er geen wezenlijke verandering opgetreden, als ik 20 jaren
terugkijk.
Wel het aanbod aan voedsel in de dierenwinkels en Boerenbond-winkel is
ruimer gesorteerd dan 20 jaren geleden. Dan mag de conclusie gesteld worden,
dat men bij de huizen veel bijvoert.
En dat laatste mag, maar.… met verstand.
Houd bovenstaande tips in de gaten.

Werkgroep Vogels,
Jos Smeets.
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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.

Zondag
30 december

Oudejaarswandeling.
Vertrek 14.00 uur aan de kerk.
Na afloop kan men genieten van een kop koffie/thee met
een wafel in “D'n Haamsjeut ”

Woensdag
2 januari

IVN-Avond.
Nieuwjaarswensen en dia-serie
over Ierland door Fred Erkenbosch.

Vrijdag
18 januari 2002.

Jaarvergadering.
Aanvang 20.00 uur.

Woensdag
6 februari.

IVN-Avond
Onderwerp: Bomen en knoppen herkennen.
.

Woensdag
6 maart.

IVN-Avond
Onderwerp: Vlinders of vleermuizen.

Woensdag
3 april.

IVN-Avond
Onderwerp: Waterval, prachtig stuk in het dal.
door Fred Erkenbosch.

Zie ook de data: Wandelingen en Excursies.
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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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