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Van de bestuurstafel
De data van de IJsheiligen zijn weer voorbij en men kan zich afvragen of de naam
nog correct is. De laatste jaren hebben wij dan ook al prachtige, zonvolle dagen
achter de rug. Dan lijkt het alsof iedereen de kriebels krijgt en weer actief is in de
tuin. Tuin- en bouwmarkten hebben dan ook weer volop plantjes in de aanbieding.
Hanging-baskets worden weer gevuld. Dit alles in afwachting van een mooie zomer.
Inmiddels hebben wij weer enkele mooie wandelingen en een geslaagde fietstocht
achter de rug. Er was een prachtige fietstocht uitgezet door J. Slijpen en Fr.
Erkenbosch. De route was geheel gepland op Nederlands grondgebied. Globale
route: Ulestraten, Waterval, Meerssen, Amby, Berg en Terblijt, ’t Rooth,
Bruisterbosch, St. Geertruid, Honthem, Cadier en Keer, Bemelen, Amby, Vaeshartelt
en via Waterval weer richting kerk Ulestraten. Dit alles ging over rustige
binnenwegen. Er was niemand met pech onderweg en de bezemwagen hoefde niet
in actie te komen. Onderweg werd 2x halt gehouden en werd genoten van een
frisdrank op een terras.
Op 9 juni vertrok de jeugdgroep naar Huize Maasveld voor een huifkartocht en een
bezoek aan de daar gelegen kinderboerderij.
Er werden weer diverse vergaderingen bezocht. Op de districtsraad werd b.v.
gesproken over de Arbo-wet en de gevolgen voor de vrijwilligersorganisaties. Ook zal
bekeken worden of een collectieve ongevallenverzekering voor districtsleden zinvol
is.
Op 7 juni stonden wij met een kraampje op de milieumarkt in Meerssen.
Wij bezochten de jubilerende heemtuin te Valkenburg.
Wij hadden in juni een avondwandeling. Dit is altijd weer een bijzondere belevenis.
T. de Jong verzorgde voor ons een bijzonder “cultureel en natuurvol”uitstapje via een
dialezing, naar de Hoge Fronten te Maastricht.
Er was een zeer geslaagde dialezing van J. van Hinsberg over bijen.
Op 30 mei startte onze cursus Weerkunde met als docent S. Vaessen. Gezien onze
ervaringen met zijn Sterrencursussen verwachten wij weer een uitstekende cursus.
Onze werkgroepen kunnen nog nieuwe leden gebruiken. Mocht u geïnteresseerd
zijn, dan kunt u zich melden bij de coördinatoren, genoemd achter in deze
Haamsjeut.
Wij hopen te kunnen genieten van een mooie zomer!
Zien wij u ook weer op onze verenigingsavond, de eerste woensdag van de maand?
Aanvang 20.00 uur in d’n Haamsjeut. Zien wij u ook weer op onze cursussen,
wandelingen, diapresentaties en vele andere activiteiten?
Graag tot horens en ziens in ons verenigingslokaal d’n Haamsjeut.
Frans Passier,
voorzitter.
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Natuurgebied De Hoge Fronten, Maastricht: De moeite waard
Op de eerste woensdag van de maand, in dit geval 2 mei j.l., hield Tineke de Jong
van IVN-Maastricht een dia-lezing over het natuurgebied De Hoge Fronten te
Maastricht.
Ik kende dat gebied al van de tijd, dat ik voor onderwijzer studeerde. Toen kregen
we de opdracht een aantal planten te determineren. Ik weet, dat ik toen meer genoot
van de zon dan van de planten, want de buitenlucht prefereerden we verre boven
een muffig klaslokaal. Dat is nu meer dan 30 jaren geleden.
Sindsdien ben ik er niet meer geweest. Na de dia-lezing dacht ik: "Dat ik daar nooit
meer eens ben gaan wandelen?" Het ligt in de bedoeling dat toch weer eens snel te
gaan doen. Het gebied ligt nota bene op nog geen kilometer van de plaats waar ik
mijn dagelijks werk verricht.
Het gebied De Hoge Fronten (een beschermd natuurgebied van 15 ha.) ligt tussen
de Cabergerweg (meubelboulevard Pans), de Statensingel en het Ravelijngebied. Er
zijn meerdere ingangen; het gemakkelijkste is die bij de meubelboulevard te vinden.
Het gaat om de restanten van de bovengrondse vestingwerken uit de 17e, 18e en
19e eeuw: aarden wallen, versterkt met muren en daartussen een aantal droge
grachten.
En dat gebied is van grote waarde aangezien het de noordelijkste plaats is, waar
men de muurhagedis aantreft en wel in een populatie van enkele honderden.
De muurhagedis treft men bij zonnig weer aan op de muren van de vestingwerken.
Ze warmen zich op zodat ze beweeglijker worden om vervolgens op zoek naar
voedsel te gaan.
Bovendien treft men er een behoorlijk aantal planten, waaronder ook zeldzame aan.
Typerend zijn hier de muurplantjes, zoals de muurvarentjes en de steenbreek. Maar
dat zijn er slechts enkele van de vele tientallen soorten planten.
Men heeft in de loop van de jaren een aardig evenwicht weten te bereiken tussen de
wensen van de natuurmensen en de beschermers van de vestingwerken. Zo
ontstond een gebied met gerestaureerde vestingwerken waar de natuur op een
aantal plaatsen zijn gang kon gaan, maar ook weer niet zo, dat de muren binnen
korte tijd zouden gaan vervallen. Laat men de natuur zijn gang gaan, dan zullen
bepaalde struiken en boompjes de muren weer aantasten door middel van hun
wortelstelsel.
Van tijd tot tijd laat men er schapen grazen, zodat niet alles overwoekerd wordt.
Kortom:
De Hoge Fronten, de moeite waard. Geen gebied om kilometers te maken, maar
om te genieten van wat de flora en fauna in hartje Maastricht te bieden heeft.
Jos Smeets.
Elders in dit nummer een foto van het bastion "Holstein" in de Hoge Fronten.
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NME, EHS en natuurontwikkeling
Het Zuid-Limburgse Landschap heeft voor veel toeristen, recreanten en bewoners
een grote aantrekkingskracht. Mensen komen hier wandelen en genieten van de
natuur. De rivier de Geul loopt als een “rode” draad door het Limburgse Heuvelland.
Eerst stroomde de Oermaas door Limburg en vormde de dalen in de hoogvlaktes.
Daarna en nu nog is de Geul de architect van het Heuvel(dalen)land.
De gronden langs de rivier de Geul worden door natuurorganisaties aangekocht en
beheerd o.a. de Stichting het Limburgs Landschap, de Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Traditionele veeteelt- en landbouwgebieden langs de
Geul worden weer teruggegeven aan de natuur. Op deze manier ontstaan er groene
linten van aaneengesloten natuur langs de Geul. Planten en dieren kunnen zich
hierdoor gemakkelijk en veilig verplaatsen. De rivier mag buiten zijn oevers treden,
omgevallen bomen mogen blijven liggen.
Deze groene linten noemen we de EHS: de Ecologische HoofdStructuur. Deze
“wegen voor de natuur” worden langs bijna alle rivieren in Nederland gerealiseerd.
Om draagvlak voor de EHS en natuurontwikkeling te krijgen worden er informatiepanelen geplaatst in de gebieden en verschijnen er artikelen in landelijke en
plaatselijke bladen. Ook TV en radio wijden er uitzendingen aan.
NME; Natuur-en MilieuEducatie
Door het geven van excursies en geleide wandelingen door de
natuurontwikkelingsgebieden langs de Geul wordt het nut van de EHS voor diverse
doelgroepen duidelijk gemaakt. Ook worden er dia-avonden georganiseerd en er is
zelfs een speciale film over de natuurontwikkeling in het Geuldal gemaakt.
(Titel: de oeverloze Geul, te huur bij CNME-Maastricht)
NME voor diverse doelgroepen:
In het Geuldal zijn er voor basisscholen door Stichting ARK speciale veldwerklessen
ontwikkeld, die zelfs grensoverschrijdend worden uitgevoerd.
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2 Nieuwe NME- producten
Het provinciale Projectbureau ROM-Mergelland* heeft 2 opdrachten gegeven aan de
Stichting CNME-Maastricht*. Els Derks-van der Wiel voerde deze opdrachten uit De
eerste opdracht was om voor het VO (Voortgezet Onderwijs) veldwerklessen in het
Beneden-Geuldal te ontwikkelen.
Op de website van CNME-Maastricht is alle informatie over dit VO-veldwerkproject te
vinden: www.CNME.nl
Contactpersoon voor VO - Veldwerkproject CNME is John Steijns: 043 - 321 99 41
De tweede opdracht moest een product opleveren ten behoeve van gezinstoerisme
in het Geuldal. Voor toeristen, recreanten en bewoners van het Geuldal is er nu een
rugzak te huur met als titel: “RONDOM DE GEUL”. In de rugzak zitten allerlei
materialen o.a. zoekkaarten van stenen, diertjes, loepjes, kleurpotloden,
boomhoogtemeter etc. In een bijbehorend werkboekje zijn diverse onderzoekjes en
opdrachten naast achtergrondinformatie beschreven. Geschikt voor jong en oud.
De rugzak “RONDOM DE GEUL”, is zoals de titel al aangeeft, toegespitst op de
natuur in het Geuldal.
Uiteraard zijn de EHS en natuurontwikkeling twee belangrijke ingrediënten in deze
NME-producten. Er zijn in totaal 30 rugzakken gemaakt en via diverse
accommodaties te huur. 8 rugzakken kunnen voor groepen en klassen via CNMEMaastricht gehuurd worden.
Op de volgende lokaties is in ieder geval een rugzak te huur:
VVV-kantoor in Epen, Gulpen, Meerssen en Valkenburg a/d Geul
Huurprijs van 1 rugzak inclusief 1 werkboekje  15,-- voor 1 dag.
Extra werkboekjes  5,-- borg  100,Uitlenen alleen onder begeleiding van een volwassene.
De veldwerklessen voor het VO of de rugzakken RONDOM DE GEUL zijn heel goed
te gebruiken tijdens een “werkweek” in het Geuldal.
Contactpersoon CNME - Maastricht is Weike Medendorp: Tel. 043 - 321 99 41
Contactpersoon VVV Zuid - Limburg is Giselle Smeets: Tel. 043 - 609 85 15

Voor meer specifieke informatie kunt u ook contact opnemen met Els Derks-van der
Wiel. Tel. 043 - 364 37 40 E-mail: e_w_derks@hotmail.com
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WIJZIGING in de REDACTIE van D'N HAAMSJEUT
Met ingang van de zomereditie van ons verenigingsblad D'n Haamsjeut is de redactie
enigszins gewijzigd. De definitieve redactie wordt voorlopig door meerdere personen
afgehandeld en wel door Jan van Dingenen, Jean Slijpen
en Jos Smeets.
Dit is zo besloten vanwege extra cursussen, die Jean vanuit zijn werksituatie
dient te gaan volgen. Na een jaar zullen we kijken of alles zo kan doorgaan.
In onderling overleg hebben we een taakverdeling opgesteld.
Jos Smeets zal zorgen voor de inhoudelijke kant. Dat betekent het in ontvangst
nemen van de kopij en zonodig de vaste schrijvers 'opjagen' oftewel: herinneren aan
de inleverdatum. Verder op eventuele aanvraag van de schrijvers de teksten nog
eens nalopen. Verder eventuele aanvullingen van kopij verzorgen. En tot slot al mee
op zoek gaan naar illustraties.
Jan van Dingenen zal zorg dragen voor de verwerking, oftewel de uiteindelijke lay
out, definitieve illustraties aanbrengen, de computertechnische zaken afhandelen en
het maken van een 'moederkopie'.
Jean Slijpen neemt de vermenigvuldiging en verdere verspreiding van D'n Haamsjeut
op zich. Bovendien zal hij voorlopig de redactie vertegenwoordigen in de Becovergadering.

We hopen daarmee de continuïteit van ons verenigingsblad te kunnen waarborgen.
Want D'n Haamsjeut is nog steeds een manier waarop IVN-Ulestraten zich behoorlijk
presenteert. We gaan door in een traditie van meer dan 20 jaren.
In een van de volgende afleveringen zal ik terugkomen op het schrijven van
bijdragen voor D'n Haamsjeut, in de hoop nieuwe schrijvers te mogen toevoegen aan
de vaste medewerkers. Nu al wil ik stellen, dat elke bijdrage op prijs wordt gesteld.
Mochten er zich al eerder vragen daaromtrent voordoen, neem dan contact met ons
op.

Jos Smeets,
Namens het trio: J J J, oftewel Jan, Jean, Jos.
e-mail: Jos Smeets: J.P.M.Smeets@PABO.HS.Maastricht.nl (geen spaties)
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Wonderlijke wetenswaardigheden

DE WRAAK VAN DE GROTE BONTE
Een exotisch nestkastje
Een jaar of 5 geleden kreeg ik van een bevriend lid van onze onvolprezen werkgroep
Vogels een zeer luxueus nestkastje van een zeer hard tropisch houtsoort. Ik moet
hieraan onmiddellijk toevoegen dat het hier weliswaar om een omstreden hout gaat,
maar het nestkastje was gemaakt van resten die uit een afvalcontainer waren
opgevist, en zo vond dit “foute” hout tenslotte toch nog een natuurvriendelijke
bestemming.
Het kastje werd opgehangen zodanig dat het niet de volle middagzon te verduren
kreeg en de plek was ook beschut tegen de regen. Bovendien hangt het kastje op
deze manier ook nog vlak bij ons keukenraam zodat wij op de voet de gang van
zaken rond het kastje kunnen volgen.
Destructief bezoek
Enige dagen na het ophangen van het kastje kwam het eerste bezoek aanvliegen in
de vorm van de Grote Bonte Specht. Hij inspecteerde het kastje en begon met zijn
werkzaamheden, want hij had het vermoeden of liever gezegd de zekerheid dat
achter dat ronde gaatje een lekkere prooi moest zitten. Hij begon te kloppen, te
hakken, te breken en te scheuren zoals hij dat geleerd in zijn jeugd in oudere bomen
van het hellingbos, van grensoverschrijdende houtsoorten had hij nog nooit gehoord ,
laat staan dat hij op deze breedtegraad een ijzerharde tropische soort zou kunnen
tegenkomen!
Hoe meer tegenstand het kastje bood des te erger hij zich opwond en des te meer hij
ervan overtuigd raakte van de nog onbereikbare prooi achter het gat. Zelfs in deze
staat van opperste opwinding en slagkracht gaf het hout slechts fracties van
millimeters toe en na enkele dagen noeste arbeid was het hout rondom het gat
weliswaar enigszins beschadigd maar de doorsnede van het gat was nog steeds
hetzelfde gebleven zodat hij in feite nog niets was opgeschoten op weg naar zijn
vermeende prooi. Van achter het keukenraam amuseerden wij ons kostelijk om zijn
inspanningen en hadden wij het nodige leedvermaak vanwege zijn nutteloze
pogingen. Dit laatste had volgens mij de Grote Bonte in de gaten want herhaaldelijk
slingerde hij onder het breekwerk vernietigende blikken door het keukenraam naar
ons toe.
Noodlot
Na de zoveelste werkdag sloeg toch nog vrij plotseling het noodlot toe bij onze
Bonte. Wat de “tennisarm” of de “muisarm” is voor de Homo Sapiens Sapiens
Digitalis dat betekent de “klopnek” voor de Piciformes. Overmatige, steeds weer
repeterende inspanningen leiden onherroepelijk tot blessures en deze kunnen
uitmonden in een vorm arbeidsongeschiktheid en dit geldt uiteraard ook voor de
Bonte. Hij moet gedurende enkele daarop volgende jaren in de WAO hebben
gevlogen, want wij zagen hem gedurende een lange tijd niet meer terug en wat ons
ook opviel was dat collega´s van een andere firma zijn inspectie-werkzaamheden
van hem hadden overgenomen. De leden van deze firma droegen n.l. andere
bedrijfskleding t.w. een groene overall en een rode helm.
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De terugkeer
Zo plots als hij verdwenen was zo onverwachts keerde hij terug op een van de eerste
mooie dagen in Mei van dit jaar.[2001] Deze keer kwam hij echter niet terug voor een
routinematige inspectie in onze tuin, maar om zijn gram te halen voor het
leedvermaak dat wij destijds hadden vanwege zijn nutteloze inspanningen……
Gedurende de tijd dat onze Bonte in de WAO rondscharrelde werd het door hem
aangevallen nestkastje steevast door koolmeesjes benut als onderkomen voor een
nest nageslacht. Elk stadium van de voortplantingscyclus van de koolmees is rond
zo´n kastje goed te volgen, zoals o.a. het verkennen van het kastje en de directe
omgeving, de hofmakerij, het nestelen en het voeren van de jongen. Maar het
moment suprème van deze hele cyclus is toch steeds weer het uitvliegen van de
jongen. Vol verwachting keken wij uit naar dat moment dat elk ogenblik kon
aanbreken, want de mezen ouders vlogen tijdens het voeren niet meer geheel het
kastje in maar bogen slechts hun kopje even naar binnen om hun prooi aan de
jongen aan te reiken. Zodoende waren de jongen wel verplicht om hun voer aan het
“loket” af te komen halen.
De wraak
De vreugde van het uitvliegen van de jongen hebben wij niet mogen beleven. Vlak
vóór dit steeds weer wonderlijke moment dook de zich wrekende Grote Bonte op! Hij
ging voor de opening van het kastje zitten en de meesjes binnen het kastje dachten
niet anders dan dat een van hun ouders teruggekeerd was met een lekkere buit.
Geheel volgens hun natuurlijke drang meldden ze zich aan het loket. Het was voor
de Bonte een koud kunstje de voorste lokettist te verhapstukken en er mee weg te
vliegen. Wegvluchtend en hevig achtervolgd door het mezenechtpaar, verloor hij ook
nog zijn buit, maar hij keerde op zijn vleugels terug en raapte alsnog het arme jong
op en verdween voor onze verbijsterende ogen. Een haastige controle van het kastje
wees uit dat slechts één van de vier jongen de wraak van de Bonte had overleefd.
De mezen ouders voerden hun overgebleven jong nog plichtsgetrouw verder, maar ‘s
anderendaags bleek dat ook dit jong was overleden, waarschijnlijk als gevolg van
eerder opgelopen verwondingen veroorzaakt door de wrekende Bonte.
Menselijke eigenschap
Wij vonden en vinden het nog steeds jammer voor de mezen dat het zo voor hun op
deze manier is afgelopen. Maar mogen wij het de Bonte kwalijk nemen dat hij zo
heeft gehandeld zoals de natuur het hem heeft ingegeven? Zeer zeker niet, en zeker
niet als je bedenkt dat hij met ons persoonlijk nog iets te vereffenen had ! Behalve
dat hij zijn natuurlijk instinct heeft gevolgd heeft hij ook nog een zeer menselijke
eigenschap getoond n.l. die van de wraakzucht.
Hopelijk staan we nu quitte met onze Bonte en bij deze beloven wij dat wij niet meer
zullen lachen als hem iets mislukt terwijl hij in onze tuin bezig is. Ondertussen lijkt het
mij toch wel verstandig even contact op te nemen met onze werkgroep Vogels om
een advies te vragen hoe een herhaling te voorkomen, mocht onverhoopt de Bonte
dit artikel niet lezen en mogelijk nog in de mening verkeert dat zijn eenmalige wraak
niet voldoende is geweest!
Wim Ghijsen.
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Een mierenleeuw is ook maar een klungel
Een mierenleeuw is een insect met een indrukwekkende naam. Tenminste, namen
met "leeuw" erin wijzen meestal op iets stoers en gevaarlijks. Nu zijn mierenleeuwen
ook wel gevaarlijk voor mieren maar dat ligt toch niet aan het feit dat de mierenleeuw
zo'n stoere jager is. In tegendeel, een mierenleeuw graaft een valkuil en wacht tot er
een mier in valt. Slim misschien maar niet echt dapper.
Een bekend verhaal
Mierenleeuwen komen in Nederland voor maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ze hier
nog nooit gezien heb. Tijdens vakanties in warme landen wel, tenminste de sporen.
Op beschutte, zanderige plekken vind je daar soms ondiepe kuiltjes die ongeveer 2-4
cm diep zijn en ongeveer dezelfde doorsnede hebben. Vaak vind je ze met een
aantal bij elkaar maar dat kan ook komen omdat ze anders niet opvallen. Op de foto
staan een aantal van die kuiltjes. Onder in zo'n kuiltje zit de larve van de
mierenleeuw. De bedoeling is dat een mier de kuil in wandelt en die mier zit dan in de
problemen. De wand van de kuil is steil en bestaat uit los zand. Een mier die op deze
wand terecht komt, rolt met het losse zand naar beneden en daar zit de mierenleeuw:
alleen zijn grote vangkaken steken boven het zand. Als de mier niet snel genoeg
naar beneden komt, helpt de mierenleeuw een handje. Met zijn kop gooit hij
zandkorrels naar de mier zodat deze met een kleine zandlawine naar beneden
schuift. Einde mier. Het lijkt bijna een sterk verhaal, maar dit heb ik zelf een aantal
keren gezien.

Wat ik niet weet is of in al die gaten ook echt mierenleeuwen wonen. Op plaatsen
waar heel veel valkuilen waren, heb ik er wel eens een paar uitgegraven maar ik heb
nooit een mierenleeuw gevonden. Een beest van ongeveer een centimeter groot
moet je in los zand toch kunnen vinden zou je zeggen. Wel vond ik in sommige gaten
een groot aantal insectenpantsertjes, een bewijs dat er in ieder geval een
mierenleeuw gezeten had. Misschien was de mierenleeuw aan het verpoppen of was
hij gewoon verhuisd want dat schijnt ook regelmatig te gebeuren.
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Het leven van de mierenleeuw
Het leven van een mierenleeuw begint als een eitje. Moeder legt dit in het zand op
een plaats die geschikt lijkt voor de bouw van een valkuil. Het eitje is kleverig zodat
er zand aanplakt en niet opvalt. Na een dag wordt het mierenleeuwenwelpje ofwel de
larve geboren. Wij zouden zeggen dat het niet moeders mooiste is: een dik achterlijf
met haren die naar voren wijzen, klein kopje en hele grote vangkaken. Onmiddellijk
begint de larve met de bouw van een valkuil. Hij doet dat door achteruit cirkels te
lopen met het achterlijf de grond in. Tegelijkertijd gooit het beestje met de kop zand
weg en zo ontstaat de eerste valkuil. De Amerikanen noemen het beestje net als wij
mierenleeuw (ant-lion) maar vanwege de tekening die de larve in het begin maakt
heet hij ook wel "doodlebug" wat zoiets als "krabbelkever" betekent.
Als de valkuil klaar is, zit ons leeuwtje onderin en begint het wachten op een
onverstandige mier of een ander insect. Dat kan natuurlijk wel eens tegenvallen en
dan moet het beest verhuizen. Op het internet vond ik verhalen over mierenleeuwen
die ze gevangen hadden en die ze in een terrarium van mieren, vliegen enzovoort
moesten voorzien. Het viel nog niet mee om voldoende beestjes te vangen voor zijn
grote honger. Dezelfde "onderzoekers" zetten de mierenleeuwen in een pot met
suiker. De mierenleeuw maakte keurig een valkuil en de mieren kwamen vanzelf
naar de suikerpot. Maar waarschijnlijk waren het te slimme mieren want een groot
aantal ontsnapte en ze kwamen met al hun vriendjes terug om de suikerpot leeg te
eten. Hiermee is bewezen dat de mierenleeuw geen afdoende middel is tegen een
mierenplaag, volgens de onderzoekers.
Al met al kan het wel drie jaar duren voordat de mierenleeuw genoeg gegeten heeft
om te kunnen verpoppen. Ook het verpoppen gaat onder de grond. De mierenleeuw
maakt dieper in het zand een cocon, verpopt en er komt tussen juni en augustus een
gevleugeld insect te voorschijn dat gaat paren en voor nieuwe eitjes zorgen.
Een vliegende mierenleeuw
Ik heb boven dit artikel gezet dat de mierenleeuw ook maar een klungel is. Dat geldt
natuurlijk niet voor de manier waarop de larve zijn prooi vangt want dat is best knap.
Overigens doen niet alle soorten mierenleeuwen het op deze manier. Er zijn ook
soorten waarbij de larve zich gewoon boven de grond verstopt en dan door snelle
uitvallen probeert andere insecten te vangen. De soort die bij ons voorkomt en
valkuilen maakt heeft de Latijnse naam Myrmeleon formicarius. Als ze eenmaal
verpopt zijn, lijken alle mierenleeuwen op libellen. Maar vliegende mierenleeuwen
zijn klungels! Libellen zijn rovers met grote ogen en een perfecte snelle en wendbare
vlucht terwijl de mierenleeuw er werkelijk niets van bakt. Na twee, drie meter
zwoegen in de lucht is de mierenleeuw blij dat hij weer kan gaan zitten. Het insect
heeft lange, smalle vleugels maar als hij weer zit heeft hij moeite om ze fatsoenlijk op
te vouwen. Misschien is dit de reden dat onze mierenleeuwen, net als de meeste
soorten, 's nachts vliegen want anders zouden de vogels ze waarschijnlijk allemaal
op eten. Voor ons is het nadeel natuurlijk dat je ze praktisch niet te zien krijgt.
In Frankrijk leeft echter een mierenleeuw, die als larve geen valkuilen maakt, maar
die wel overdag vliegt (Palpares libelluloides). Bovendien is deze net zo groot als de
grootste libel en heeft hij doorzichtige vleugels met grote bruine vlekken. Zeer
opvallend dus, vooral als hij probeert te vliegen, en fotograferen is geen probleem.
Als het beestje stil zit is ook duidelijk te zien dat de ogen wel groot zijn maar toch
veel kleiner dan bij een libel en bovendien heeft de vliegende mierenleeuw korte
antennes en die ontbreken bij een libel.
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Libel en mierenleeuw zijn overigens geen familie. Wel familie van de mierenleeuw is
de bastaardlibel die ook in Frankrijk vliegt. Een prachtig insect, de eerste keer dacht
ik aan iets tussen een vlinder en een libel. De bastaardlibel heeft wat bredere,
doorzichtige vleugels met gele en zwarte vlekken en lange antennes maar is een
perfecte vlieger en een rover net als de libel. Het ligt dus niet aan de familie: de
mierenleeuw is een klungel, als hij volwassen is.
Jan van Dingenen

Fort Holstein in de Hoge Fronten in Maastricht
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We gingen voor de nachtzwaluw, maar ......................
Enkele maanden geleden werd het plan opgevat om 'n weekendje door te brengen in
het "Meinweg"-gebied bij Herkenbosch met onze Werkgroep Vogels. Even heeft het
doorgaan van dit uitstapje nog aan 'n zijden draadje gehangen i.v.m. de M.K.Z.-crisis.
Gelukkig kwam op woensdag 2 mei tijdens de IVN -avond het verlossende antwoord
van Theo, dat het gebied weer voor publiek toegankelijk was.
Het gebied "De Meinweg" ligt op de plek waar Limburg Duitsland insteekt en is een
zand- en heidegebied met op verschillende plaatsen vennen. De laatste jaren is het
gebied vooral bekend geworden door de plannen om de goederenspoorweg "IJzeren
Rijn" weer te openen. De geleerden zijn er nog niet helemaal uit wat de gevolgen zijn
voor Flora en Fauna. Laten we hopen op 'n goed besluit.
We konden gebruik maken van de accommodatie van 't Haldert, een "Zorgboerderij"
waar Theo de leiding heeft over 'n aantal psychiatrische patiënten, die door middel van
lichte werkzaamheden proberen hun leven 'n zinvolle inhoud te geven. Er is tevens 'n
mini-camping waar ondergetekenden van het campingterrein gebruik konden maken.
Op Zaterdag 5 mei vertrokken we vanuit Ulestraten met 6 personen van de Werkgroep
Vogels. Meteen bij aankomst werden alle spullen in het gebouwtje van de Zorgboerderij
geïnstalleerd, zodat we rond 19.30 u. al naar de Meinweg konden wandelen. Gewapend met verrekijkers, cassetterecorder om de Nachtzwaluw in 'n goede stemming
te brengen, gingen we op weg. Eenmaal bij het terrein gekomen waar deze zijn biotoop
heeft (volgens goed ingelichte bronnen), werd het bandje enkele keren afgedraaid met
het typische geluid van deze vogel. Diverse pogingen werden ondernomen d.m.v. de
recorder, maar geen Nachtzwaluw te zien of te horen. Totdat de schemering inviel was
er nog steeds geen activiteit wat betreft 'n Nachtzwaluw; wel hoorden we de bedelroep
van jonge Ransuilen. Door het heldere maanlicht die avond waren de jonge uiltjes vrij
goed te zien. Enkele vleermuizen fladderden geruisloos door de lucht.
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Enkele gegevens over de Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus).
Ongeveer zo groot als 'n merel. Grote kop met korte snavel en grote ogen. Zeer korte
poten, boomschorsachtige verentekening. Mannetje met witte vlekken op de vleugels
en buitenste staartpennen; deze onderscheidingstekenen ontbreken bij het vrouwtje. In
de vlucht zijn de lange smalle vleugels en de lange staart karakteristiek. Overdag zit hij
onbeweeglijk overlangs op een tak gedrukt. Geluid:'s avonds en 's nachts een lange
snorrende baltsroep "urrrurrr"; in de vlucht luid klappen met de vleugels. Helaas hebben
we de typische baltsroep niet kunnen waarnemen. Volgende keer beter zullen we maar
zeggen.
Even na 22.00 u. trokken we toch maar richting camping, geholpen door 'n heldere
maan. De temperatuur was inmiddels behoorlijk gezakt, het zal ongeveer 5 graden zijn
geweest. De meeste hadden toch wel honger gekregen na deze avondwandeling.
Vlaai, koffie/thee en soep gingen er in als zoete koek. Nog 'n drankje en wat knabbels
en daarna in de slaapzak of in de caravan lekker slapen. Theo sliep buiten, hij vond 't
binnen veel te warm !!!!!
Morgen, willen we 'n excursie maken door de Meinweg, kijken wat we allemaal
tegenkomen.
Zondag 6 mei
Vroeg uit de veren vanmorgen. Vanuit onze caravan lopen we richting
overnachtingsplaats van de overige vogelaars. Die slapen nog als 'n roos, maar al
gauw komt er beweging in het slapende trio en buitenslaper Theo.
Wanneer iedereen weer boven theewater is, ontbijten we en wordt de picknick gemaakt
voor de wandeling.
En dan: de paden op, de lanen in. Al gauw zien we op 'n veld ongeveer 15 Witte
Kwikstaarten. Grote zondagochtendbijeenkomst zeker.
In het zand kun je sporen van fazanten zien, we horen de fazanthaan met z'n typische
geluid, een luid "keurrk-kok", waarop klepperende vleugelslagen volgen.
En plots ligt er op 'n pad 'n dode muis. We bekijken hem goed. De pels is donker
geelbruin aan bovenzijde, wit aan de onder zijde; heeft 'n duidelijke scheidingslijn.
Waarschijnlijk is 't de Bosmuis. (Apodemus sylvaticus). Gele of oranje vlek op de borst.
Lange snuit. Donkere, uitstekende ogen; de lange, ovale oren hebben een aan de basis
naar binnen gedraaide binnenrand. De lange staart is aan bovenzijde donkerbruin, aan
onderzijde witachtig. Kop-romp 75-110 mm. Gewicht 14-35 gr.
Een flinke harige rups staat ook op onze waarnemingslijst. 'n Lekker hapje voor de
Koekoek, die heeft 'n voorkeur voor harige rupsen. Verder op onze wandeling horen we
de Koekoek en zien hem in 'n boom zitten. Z'n typische houding met afhangende
vleugels is kenmerkend voor de Koekoek. In de vlucht lijkt hij op kleine roofvogels
(Sperwer, Torenvalk).
Leuk was ook 'n groepje van 5 hazen (Lepes capensis). Normaal leeft 'n haas solitair.
Balts- en agressief gedrag van mannetjes (boksen, jagen, springen enz.) in groepen
bereiken hun hoogtepunt in het vroege voorjaar ("maartse hazen"). Voortplantingstijd
verschilt in de diverse delen van het verspreidingsgebied; is overal in staat zich het hele
jaar door voort te planten. Draagtijd : 42-44 dagen. Verscheidene nesten per individu en
per seizoen.
Het leger (nest) wordt in het open veld in hoog gras gemaakt. Jongen worden met open
ogen en een korte bontvacht geboren, zonder de rossige tint van het volwassen dier. In
staat zijn eigen "leger" in de buurt van dat van zijn moeder te nemen. Moer bezoekt de
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jonge haasjes beurtelings om ze te voeden. Gebruikt hierbij een sprongtaktiek om geen
geurspoor achter te laten. Z'n voedsel bestaat uit schors, graan, wortel, kruidachtige
gewassen, wortelen, koolraap, sla en andere groenten, grassen, klaver, melkdistel, lof,
bloemen in privé tuinen, paddestoelen, woelmuizen. Schouders, nek en poten hebben
een rossiger tint dan de rug, waarvan de kleur een mengeling is van grijs en bruin. De
onderzijde is wit. Borst en lendenen rossig. Talrijke zwarte en witte snorharen, waarvan
de witte langer zijn. Staart wordt gekruld tegen de rug of recht naar achteren gedragen
en is zwart van boven en wit aan de zijde en van onderen. Grote, opvallende ogen met
horizontale pupillen opzij van de kop. De ram heeft een slanker lichaam, kortere kop en
rodere schouders dan de moer. Ruit tweemaal per jaar. Voorjaarsrui is langdurig en
gaat geleidelijk, van februari tot juni of juli. De tweede rui begint al snel nadat de
voorjaarsrui is beëindigd. Beide verharingen beginnen op de rug, zetten zich voort over
flanken, en eindigen bij kop en staart. Totale lengte ca. 60 cm.; gewicht (gemiddeld)
3,5 kg.
Vermeldenswaard is zeker de Mierenleeuw (Myrmeleon formicarius). Dit insect heeft
helemaal geen verwantschap met de leeuw (de Koning der dieren), maar heeft wel iets
met mieren, zoals blijkt uit het volgende. De meeste van deze insecten leven in de
tropen en subtropen, ze hebben lange, smalle, doorschijnende vleugels met een vaak
karakteristieke tekening en korte, knotsvormige antennen. In Europa is deze soort de
meest algemene uit de familie. De spanwijdte van de vleugels is 65 tot 85 mm. De
vleugels zijn doorschijnend en hebben geen kenmerkende tekening. De imago's kan
men van juni tot september waarnemen. Ze zijn 's avonds actief en vliegen dan
langzaam over de grond. Ze vertoeven op warme, zandige plekjes, op de zuidhellingen
van valleien bij voorkeur. Het vrouwtje legt de eitjes in het zand. De larven zijn
bekender dan de volwassen insecten, enerzijds omdat ze een ander leven leiden,
anderzijds omdat men ze vaker ziet. Ze hebben een stevig, gedrongen lijf van een
grijzige of bruinige kleur. Met hun lange, holle, gekromde kaken zuigen ze de
levenssappen uit hun prooi (andere insecten). Van september tot het begin van de
zomer leven ze op de bodem van trechtertjes die ze in het zand uitgegraven hebben,
wachtend tot er een slachtoffer langs komt.
In de Meinweg waren 'n flink aantal van deze trechtertjes te zien, ze zien er uit als iets
ondiepe kuiltjes. Vooral mieren vallen ten prooi aan hun vraatzucht. Ze zijn erg
behendig en als je er een uit zijn holletje haalt, gaat hij razendsnel naar voren of naar
achteren met schokkende bewegingen. Valt er een insect in het gat, dan werpt de
Mierenleeuw met zijn kop zand op, waardoor de prooi sneller wegglijdt. De larve overwintert en verpopt zich in de lente in een cocon die hij bedekt met uitwerpselen en
zandkorrels.
Het Wild Zwijn (Sus scrofa), behoort in de Meinweg ook tot de dieren die daar nog in
het wild voorkomen. We hebben er die dag geen gezien, wel sporen ervan. 't Wilde
Zwijn wentelt zich graag in de modder (zoelplaatsen) en wroet in de aarde op zoek naar
voedsel. Kan woedend uitvallen naar een ieder die hem stoort. Wordt zwaar bejaagd en
kan gevaarlijk worden indien gewond.
Af en toe fladderende vlinders, o.a. de Gehakkelde Aurelia en 't Landkaartje gaf ons 'n
heerlijk 's zomers gevoel. Het Landkaartje onderscheidt zich van
zijn familieleden door een duidelijke seizoendimorfie : d.w.z. dat de exemplaren van het
ene seizoen duidelijk verschillen van die van het andere. De Landkaartjes van het
voorjaar zijn roodachtig bruin en iets kleiner dan die van de zomergeneratie, die
bovendien veel donkerder bruinzwart zijn. De vlinders van de eerste generatie vliegen
in mei en begin juni, de zomergeneratie vliegt van eind juli tot september.
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De 46 waargenomen vogelsoorten maakten voor ons deze ekskursie tot een heel
bijzondere.
Geelgors, Torenvalk, Buizerd, Zwarte Wouw, Boomleeuwerik, Boompieper,
Goudhaantje, jonge Ransuilen, roep van Zwarte Specht, mezen zoals Mat- en
Glanskop en verder de Fitis en de Tjiftjaf. Op de vennen o.a. Dodaars, Wilde Eend,
Meerkoet. Het is zomaar 'n kleine impressie van vogels die werden gesignaleerd.
Bij de vennetjes hebben we ook nog even gezocht naar de Zonnedauw. Dit is 'n
vleesetend plantje van ongeveer 30 cm. hoog. Vroeger plaatselijk algemeen op
voedselarme, vochtige heide- en veengrond. De bladeren zijn bedekt met rode,
kleverige haren, waar insecten aan vast blijven kleven als ze erop gaan zitten. De
bloeitijd is van juni tot augustus, waarbij ook nog verschil is in de soort, nl. Ronde of
Lange Zonnedauw.
Op enkele plaatsen troffen we Bremstruiken aan (dialectnaam : Ginster). Deze struiken,
behorende tot de Vlinderbloemenfamilie, vormen een van de grootste families (10.000
soorten) en komen over bijna de hele wereld voor, in de tropen en subtropen vooral met
boomvormige soorten.
Op de camping stonden we met onze caravan zo ongeveer tussen de Kleine
Winterpostelein (Claytonia perfoliata), familie Portulacaceae, 'n hele mond vol! Het is 'n
eenjarige, niet inheemse soort uit Noord-Amerika. Gekweekt en op verscheidene,
meestal zandige plaatsen, vaak in grote aantallen verwilderd, o.a. in moestuinen en
boomkwekerijen. Hoogte tot 20 cm. Het woord perfoliata betekent dat de stengel door
het blad heengaat. Bloeitijd april tot juni.
Resumerend........We gingen voor de Nachtzwaluw, geen Nachtzwaluw, maar.......wat
was er veel te zien, te horen en te ruiken.
Martha en Harry Janssen
Werkgroep Vogels.
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Verslag bijeenkomst Jeugdgroep

In april werd bij goed weer een bezoek
gebracht aan onze Amfibieën. Onder
deskundige begeleiding vertrokken we vanaf de
Haamsjeut richting Waterval. Via het
Vliekerbos brachten we een bezoek aan een
poel. Er waren echter geen salamanders en
kikkers te zien. We liepen door naar Waterval
en brachten een bezoek aan het brongebied van
de Watervalderbeek. De bomen waren gekapt
en de poel opnieuw aangelegd. Hier waren in de poel kikkervisjes aanwezig en ook
enkele kikkers werden uit hun rust gehaald. Ze hadden zich verstopt onder
boomstronken die hier nog liggen. Een van de kikkers was vrij dik en toen kwam
er een regenworm uit zijn bek tevoorschijn. Dat was even schrikken. De
salamander was niet te zien.
We liepen terug naar de Haamsjeut en brachten nog een bezoek op nummer 2a in
Waterval. Hier wonen sinds kort Els en Wim Derks, tevens onze gidsen. In dit
mooie natuurparadijs hebben we de salamanders gezien en goed bekeken. In de
vijver achter hun tuin hebben we ze weer uitgezet.
Na wat lekkers te hebben gegeten en gedronken gingen we terug naar
Ulestraten. Het was weer de moeite waard geweest!
Werkgroep Jeugd
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DE KIEVIT ALS ACROBAAT
Wanneer de lezer dit artikel onder ogen krijgt is het goed te bedenken, dat de
aanleiding tot dit artikel al vanuit de lenteperiode stamt, namelijk van medio april.
Zoals gewoonlijk reed ik met de auto langs het vliegveld richting Kruisberg naar mijn
werk. En weer werd daar mijn aandacht getrokken door een Kievit die boven de
akker de wildste capriolen uithaalde. Ik ken die plek, omdat de Kievit daar elk jaar
opnieuw verschijnt; kieviten zijn immers honkvast. En elke keer trekt hij al zwierend
door de lucht mijn aandacht. Soms verwacht je dat hij tegen de grond slaat, maar dat
gebeurt net niet. Op het juiste moment gaat hij met een zwierige beweging wel 10 tot
15 meter omhoog, om dan draaiend om zijn as weer verder te gaan. Daar krijgt
iedere rechtgeaarde vogelaar een kick van. Bij de Friezen is dat ook het geval
wanneer ze de Kievit waarnemen, maar des te meer krijgen zij een kick van het
kievitseieren zoeken. Dat leeft in Limburg niet. Wij zijn al blij wanneer we de Kievit in
grote aantallen zien. Vroeger, en dan heb ik het over 25 jaren terug, zagen we
nauwelijks een Kievit. Dat is gelukkig wel veranderd.

De Kievit
Wat is dat voor een vogel? Het is een nogal forse steltloper, herkenbaar aan zijn
lange puntige kuif; van boven een iriserende structuurkleur (zwart-groenregenboogachtige kleuren), een witte borst met een overlangse zwarte borstband. In
de vlucht is de vogel herkenbaar aan zijn brede afgeronde vleugels. Het vliegbeeld is
ook herkenbaar: een 'zwoegende vleugelslag' als hij in rechte lijn vliegt en een zeer
grillig vliegpatroon als het zijn baltsvlucht betreft, want dan zien we een echte
acrobaat aan het werk. Op de grond heeft hij een kwieke manier van lopen. Niets
voor niets gebruiken we nog steeds het gezegde: "Hij loopt als een kievit."
Het is een vogel van bouw- en grasland, duinen en heide. Een vriend van de boeren,
want hij eet een behoorlijk aantal schadelijke insecten en larven. De naam Kievit
heeft te maken met het overbekende geluid, dat hij maakt: een nasaal kié-wi of een
variant daarvan.
Het is een vogel, die in de winter de warmere landen opzoekt. Hij houdt zich dan op
in Zuid-Frankrijk, Spanje, Portugal en een aantal gaat zelfs naar Noord-Afrika. De
noordelijke vogels komen naar onze streken. Die blijven "voor de vorst", dat wil
zeggen: wordt het kouder dan trekken ze weer richting zuid voor de vorstgrens uit.
Want ze zullen toch aan voedsel moeten komen en dat is met vorst en/of sneeuw
onmogelijk. Zo'n paniekvlucht duidt men aan met de termen: vorstvlucht, slechtweer-vlucht, koude-vlucht of trekvlaag. Zo'n vlucht duurt meestal wel een hele dag.
De exemplaren, die zich in het zuiden ophouden beginnen al medio januari naar het
noorden te trekken, maar ook zij moeten wel eens ijlings naar het zuiden
terugtrekken.
We zeiden het al: het is een vogel van bouw- en weiland. Over het algemeen kunnen
we stellen, dat hij niet al te egaal terrein verkiest met een lage begroeiing. De
ondergrond moet een bepaalde schakering van tinten hebben zodat de eieren goed
gecamoufleerd zijn. Het omliggende landschap dient open te zijn met voorkeur voor
uitzicht naar alle kanten.
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Wanneer de vogel eenmaal een ideale plaats heeft gevonden blijkt hij erg honkvast
te zijn, want met behulp van proeven heeft men uitgevonden, dat de Kievit nauwelijks
van plek verwisselt en dat voor jaren achter elkaar.

De acrobaat
Zoals ik bij de inleiding al aangaf: de zwierige baltsvlucht trekt ieders aandacht.
In het tijdschrift Vogels gebruikt de schrijver Tuinman ook de term zangvlucht: een
aaneenschakeling van vaste vliegbewegingen in een vaste volgorde. De vliegroute
speelt zich af langs de grenzen van het territorium, die mede bepaald worden door
kleine landschapselementen zoals struiken, hagen, hekken of slootjes. Men herkent,
als men de vliegbewegingen meerdere malen volgt, een vaste volgorde van
vliegmanoeuvres. Een start vanuit het midden van het territorium; dan een
zogenaamde kantelvlucht, waarbij de vogel om zijn lengteas kantelt en waardoor een
zigzaggende lijn ontstaat; vervolgens weer een stukje laag vliegen gevolgd door een
versnelling en het opstijgen tot 10 à 15 meter hoogte, vergezeld van de langgerekte
kievitroep. Tot slot een diepe duikvlucht met het welbekende buitelen, gevolgd door
weer een kantelvlucht. En daarna herhaalt zich de volgorde van vliegbewegingen.
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Die zangvlucht wordt in eerste instantie toegepast als een vorm van territoriumafbakening. De zangvlucht begint immers vaak wanneer er een indringer in het
gebied verschijnt. Dat kunnen zowel grondpredatoren (ratten, wezels, hermelijnen)
als predatoren uit de lucht zijn (kraaien, eksters en andere roofvogels) of het betreft
soortgenoten, die als concurrenten worden gezien.
De zangvlucht wordt ook aangewend om een vrouwtje te lokken. Dat gebeurt
natuurlijk ook onder invloed van enkele andere baltsrituelen zoals het 'staartwippen',
het aanwijzen van het favoriete kuiltje, het strootje-gooien en het schijn-nestelen.
Samenvattend kunnen we niet anders stellen, dat het om echte vliegacrobaten gaat.
Wat daarbij opvalt zijn de relatief grote vleugels, waarover deze vogel beschikt. Voeg
daarbij de rijke kleurcontrasten, dan zijn er genoeg ingrediënten voor een
aantrekkelijk schouwspel.
De broedzorg van nestvlieders
Toevallig, dat ik het vorig jaar tijdens een van mijn fietstochten mocht meemaken. Al
fietsend zag ik langs de rand van de weg een tweetal jonge Kieviten, misschien
enkele dagen oud. De oude Kievit bleef in de buurt en de jongen vervolgden, zich
van geen kwaad bewust, hun weg. Toen dacht ik nog: je zult ze maar bij elkaar
moeten houden, zeker als het om een groter aantal gaat, want vier jongen is geen
uitzondering.
Het zijn nestvlieders, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld vinken en mezen. Die blijven
een tijd beschermd in het nest. Nestvlieders echter, lopen al snel rond en dan is de
begeleiding van die opgroeiende jongen geen sinecure. De kuikens lopen maar raak
en rovers kunnen gemakkelijk hun gang gaan. En wanneer de kuikens te ver
afdwalen, dan zijn de nachten te koud. Ze kunnen zichzelf niet in voldoende mate op
temperatuur houden en leggen het loodje. In de eerste weken sterft 40 tot 50% van
de kuikens.
Voordat ze vliegvlug zijn, zijn er toch gauw al zo'n 33 dagen verstreken. Een drukke
tijd voor de oude Kieviten.
Slot
De Kievit is in Limburg veruit de talrijkste steltloper. Weliswaar een vogel, die de
laatste 25 jaren steeds vaker te zien is in vergelijking met vroeger. In geheel
Nederland schat men het bestand op ongeveer 200.000 paren. Gelukkig hoeven we
daarvoor niet naar het noorden van het land te gaan. En wat de Friezen betreft. Ik
zal me nog niet wagen aan het voor en tegen van eierrapen. De bijbehorende
argumenten zijn moeilijk te bewijzen.
Niettemin ben ik zelf van mening, dat men (los van alle argumenten) moet afblijven
van alles wat met de broedzorg van vogels te maken heeft. En als we ons ermee
bemoeien, dat het dan slechts alleen kan, wanneer het om een positieve aanvulling
op de broedzorg gaat. En dat de koningin het niet meer op prijs stelt het eerste
Kievitsei te ontvangen, dat is een goede gedachte.

Werkgroep Vogels,
Jos Smeets.
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DATA IN VOGELVLUCHT
Woensdag 27 juni:

Laatste cursusavond Cursus Weerkunde. 20.15 h.

Woensdag 4 juli:

IVN-avond. 20.00 h.
Avondwandeling: Bezoek aan de Curfs-groeve.

Woensdag 1 augustus: Geen IVN-avond vanwege zomervakantie

Zaterdag 4 augustus:

Excursie Groeve 't Rooth.
Zie Programma: Wandelingen en Excursies

Woensdag 5 september: IVN-avond. 20.00 h.
Vakantievaria: Korte impressie van vakantiebelevenissen; 2e deel van reisverslag Leo Kurvers

Zaterdag 8 september:

Bijeenkomst Jeugdgroep: Aanvang: 9.30 h.

Zondag 16 september:

Wandeling St. Pietersberg en Jekerdal.
Zie Programma Wandelingen en Excursies

Woensdag 3 oktober:

IVN-avond. 20.00 h.
Korte impressies van vakantiebelevenissen.

Zaterdag 13 oktober:

Bijeenkomst Jeugdgroep: Aanvang 9.30 h.
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Zaterdag 4 augustus:
Groeve 't Rooth bij Bemelen (samen met IVN-Meerssen).
Vertrek 9.30 h. aan het Kerkplein Ulestraten en om 10.00 h. ingang groeve.
Tel. 043-3643740

Zondag 16 september:
Wandeling over de St.Pietersberg en door het Jekerdal.
Vertrek om 13.30 h. aan het Kerkplein te Ulestraten en om 14.00 h. parkeerplaats
Fort St.Pieter te Maastricht.
Tel. 043-3644647

Zondag 21 oktober:
Bezoek Curfsgroeve Meerssen.
Vertrek 14.00 h. bij De Nachtegaal, Gemeentebroek 6 te Meerssen.
Tel. 043-3643740

Zondag 30 december:
Traditionele Oudejaarswandeling in en rond Ulestraten.
Vertrek 14.00 h. aan Kerkplein te Ulestraten.
Tel. 043-3644647

We wensen u alvast een prettige wandeling.

Werkgroep Wandelingen en Excursies.
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