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Heem en Natuur Voeren

In het echt
Deze ongewoon hete septemberdagen nodigen uit om het
kalm aan te doen. Ik besluit om eens in het eigen archief te
duiken. Wat we sinds onze verhuis naar Voeren mochten
ontdekken was bijzonder genoeg om te noteren, te fotograferen en er info over te verzamelen. Het gaat dan niet over
de buizerds die hier elke dag boven onze hoofden zweven, of
de blauwe reigers die met evenveel regelmaat landen in de
wei van onze buur. Van luxe gesproken…. we zijn dat al gewoon. Maar we kregen meer te zien. Een kleine opsomming.
Een grote zilverreiger is een zeldzame verschijning en
schuw is hij ook. Toch zat hij hier al in de buurt. Een paar
jaar geleden vloog een sperwer zich te pletter tegen ons
keukenraam, wellicht na een supersnelle aanval op één
van de tuinvogels. De ijsvogel laat zich slechts in een flits
waarnemen als hij laag over de Voer scheert dank zij de
metaalachtige glans van zijn blauwe rug – en kopveren. Even
opvallend door zijn kleur is de gele kwikstaart die ik een paar
keer hier aan de Voer zag zitten op een weidepaal. Om in de
winter de distelvinken wat extra te bieden laten we de grote
kaardebol hier en daar doorgroeien. Onze huiskamer biedt
dan een mooi uitzicht op deze ‘stekelvinken’ die de zaden uit
de prikkerige bollen peuteren. De sierlijke boerenzwaluwen,
vroeger zo talrijk, zien we althans in de buurt helaas stilaan
in aantal verminderen.
Naast vogels kruisten ook andere beestjes ons pad. De
dassen hebben achteraan in onze tuin een latrine gemaakt,
we zouden daar eens een camera moeten hangen …. Uit de
houtsnippers van onze gesnoeide treurwilgen kropen dit jaar
een tiental stuks van het vliegend hert; hazelwormen hebben
blijkbaar een vast plekje onder een stuk vijverfolie inde tuin.
De Spaanse vlag behorend tot de Beervlinders, was tot nu
een eenmalige ontdekking, net als de bijna witte vliervlinder die op een avond binnen kwam fladderen. De zeldzaam
geworden donkerblauwe Bosbeekjuffer (mannetje) bij onze

Een rood kruisje hierboven? Dan hebben we je lidmaatschapsbijdrage voor 2016 niet ontvangen.
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poel gaf stof tot discussie omdat hij makkelijk verward wordt
met de weidebeekjuffer.
Of een mens van dit alles gelukkiger wordt? Wij alvast wel.
Verwonderd en nieuwsgierig zijn naar wat je onder ogen
komt in een veelheid van levensvormen en kleuren…. zomaar en dichtbij.
Rita Plattau
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Eikelmuis duikt weer op in Voeren
De eikelmuis is een zeldzame verschijning geworden in
Vlaanderen. Het aantal regio’s waar ze nog vaak wordt
waargenomen, is op één hand te tellen. Ondanks de sterke
achteruitgang worden er toch nog af en toe nieuwe populaties ontdekt en gebeuren er soms waarnemingen op plaatsen
waar de slaapmuis met Zorro-masker en pluimstaart al lang
niet meer met zekerheid gezien werd, zoals nu in Voeren.
Tot eind de jaren ’70 werd de eikelmuis regelmatig waargenomen in de omgeving van ’s Gravenvoeren. Ze kwam voor in
de omliggende boomgaarden, en ook aan het natuurgebied
Altenbroek werden dieren gezien in een holle boom en een
kelder. In een braakbal werd een schedel gevonden. De enige
latere waarneming dateert al van 1995, en sindsdien lijkt ze
daar verdwenen. Ook nestkasten die in 2007 opgehangen
werden in Altenbroek, leverden geen gasten op.
Allerlei – vaak onzekere – waarnemingen uit recentere tijden
deden echter wel vermoeden dat er toch nog een verborgen
populatie aanwezig moest zijn in Voeren. In 2007 vonden
we tijdens de zoektocht naar hazelmuisnesten langs de rand
van het Stroevenbos in Sint-Pieters-Voeren een mosnest in
een meidoornstruikje. De keutel die erin lag, bevestigde dat
het nest bewoond geweest was door een eikelmuis. Vlakbij
vonden we ook hazelnoten die opengebeten waren door
Eikelmuizen. Ook in het naastliggende Lobos werden toen
hazelnoten, kersenpitten en een slakkenhuisje gevonden die
mogelijk aangevreten werden door een eikelmuis. In hetzelfde jaar was er ook een melding van een eikelmuis in een
holle weg ten noordwesten van dit bosgebied, en in dezelfde

omgeving een mogelijke waarneming van een eikelmuis in
een boomgaardje. In 2009 werden in het Stroevenbos nogmaals drie nesten gevonden die mogelijk van een eikelmuis
waren.
Dan was het weer een hele tijd stil, tot we in 2014 bericht
kregen van iemand die 450 m ten noordwesten van het
bosgebied Vrouwenbos-Stroevenbos-Sint-Gillisbos woont.
Ze had in het voorjaar een eikelmuis uit een nestkastje zien
komen dat in haar tuinhuis stond. Bovendien had twee-drie
jaar voordien een ‘muis’ een bolvormig mosnest gebouwd op
de binnenbalken van datzelfde tuinhuis en ontdekte ze toen
een gelijksoortig nest in de haagbeuken haag. Ook in 2014
werd 700 m ten noorden van dit bosgebied een omgebouwd
vogelnest met eikelmuislatrine erop gevonden tijdens een
zoektocht naar hazelmuisnesten langs de spoorwegberm.
Ook uit de omgeving van het naastgelegen Veursbos stammen enkele vrij recente zekere en onzekere eikelmuiswaarnemingen.
Sinds 2009 hangen er in de spoorwegberm nestkasten waarmee we de hazelmuispopulatie opvolgen, en in 2010-2012
hingen er met dit doel zelfs tijdelijk nestkasten in alle bossen
in de oostelijke helft van Voeren. Ondanks de intensieve opvolging hiervan werd er echter nooit enig spoor van eikelmuizen in aangetroffen, terwijl eikelmuizen dergelijke nestkasten
normaal gezien graag in gebruik nemen.
Op 27 mei dit jaar werd een eikelmuismannetje aangetroffen in een lege nestkast langs het spoor. De kast hing echter
tegen een grote stapel tuinafval, waardoor het mogelijk is
dat het dier van elders versleept is. Aan de overzijde van
het spoor, 300 m verder, werd een koolmeesnest gevonden
dat mogelijk door een eikelmuis omgebouwd was. Dit werd
bevestigd toen we hier op 10 juni nog een tweede eikelmuis
in aantroffen, een wijfje deze keer, wat de piste dat het om
lokale dieren gaat al een stuk waarschijnlijker maakt. Bovendien werd op 22 juli nog eens 550 m verder langs de spoorlijn
opnieuw een mosnest gebouwd door eikelmuis aangetroffen
in een nestkast.
We namen een haarstaal van beide spoor-eikelmuizen, maar
op basis daarvan zal het moeilijk zijn om de juiste herkomst
te bepalen wegens gebrek aan voldoende referentiemateriaal. Ervaring leert dat het afnemen van enquêtes bij de lokale
bevolking zeer interessante informatie kan opleveren over
waar er eikelmuizen aanwezig waren of nog steeds zijn, want
ondanks haar nachtelijke activiteit is de eikelmuis door zijn
zwarte Zorro-masker toch een opvallende verschijning die
men zich meestal goed herinnert.
Zin om mee te werken? Op http://www.zoogdierenwerkgroep.be/zorgen/beschermingsacties/slaapmuizenproject/
eikelmuisproject vind je meer informatie over hoe dit in zijn
werk gaat.
Goedele Verbeylen, Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep

© Inge Mistiaen
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Heb je zelf weet van eikelmuizen ergens in Voeren? Laat
het ons weten! Dan kunnen we in die omgeving een
nestkast ophangen.

Helpers gezocht voor het hazelmuismeetnet
kan je hierover meer informatie vinden voor
jouw favoriete soortgroep. Specifiek voor de
hazelmuis, die hoofdzakelijk nog in Voeren voorkomt, zijn er in deze gemeente 16
transecten vastgelegd. Tussen half september
en half november wordt de randvegetatie
langs elk transect tweemaal afgezocht naar
hazelmuisnesten. Eén ronde van een transect
neemt enkele uren tot maximaal één dag
in beslag, afhankelijk van de lengte van het
transect, de hoeveelheid geschikte randvegetatie (vooral braam- en bosrankstruweel) en
de hoeveelheid aanwezige hazelmuisnesten.
Meer nesten betekent namelijk ook meer
tijd nodig om alles goed te noteren en om
af en toe eens te genieten van een schattig
hazelmuisje dat rondloopt in de buurt van
haar nest.
© Goedele Verbeyen
De komende vijf jaar zullen vrijwilligers van Natuurpunt
en LIKONA in opdracht van het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek (INBO) populatiegegevens verzamelen over 78
bedreigde dier- en plantensoorten, en over alle vogelsoorten.
De hazelmuis is één van deze soorten.
Waarom is dit nuttig?
De gegevens die de vrijwilligers inzamelen, zullen gebruikt
worden om over de toestand en trend van onze kwetsbare
soorten te rapporteren aan de Vlaamse en Europese overheid. Op die manier kan de Vlaamse overheid de juiste beleidsmaatregelen nemen om te vermijden dat soorten sterk
achteruitgaan en verdwijnen. Ook voor de rapportage aan
Europa, in functie van de Vogel- en Habitatrichtlijn, is er nood
aan wetenschappelijke gegevens. Door deze op een gestandaardiseerde manier te verzamelen, kunnen we zwart op wit
bewijzen hoe onze Vlaamse dier- en plantensoorten het doen
en waar extra beschermingsmaatregelen nodig zijn.
Hoe gaat een telling in zijn werk?
De telmethode en het aantal te tellen locaties verschilt van
soort tot soort. Op http://www.natuurpunt.be/meetnetten

Hoe tel ik mee?
Omdat de hazelmuismonitoring voor de start
van dit officiële meetnet al negen jaar werd uitgevoerd door
de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt, beschikken we
voor alle transecten reeds over vaste tellers. Nieuwe vrijwilligers zijn echter nog steeds meer dan welkom. Voor sommige
transecten rekenen we nu op mensen die van heel ver (Westen Oost-Vlaanderen) komen, omdat we onvoldoende tellers
hebben die dichter bij of in Voeren wonen. Als een vaste teller om de een of andere reden eens niet kan meedoen, is het
ook handig om andere ervaren tellers in reserve te hebben.
Om die ervaring op te doen, laten we nieuwe medewerkers
eerst enkele keren meelopen met ervaren tellers. Zo kan je
leren hazelmuisnesten te vinden en te herkennen en kan je
ondervinden of hazelmuisnesten zoeken écht iets voor jou is.
Interesse om zelf ook je steentje bij te dragen? Meer info:
Hannes Ledegen (algemene meetnettencoördinator, hannes.
ledegen@natuurpunt.be) en Goedele Verbeylen (coördinator hazelmuismeetnet, goedele.verbeylen@natuurpunt.be,
0476/590392). Je kan je ook aanmelden voor het hazelmuismeetnet na registratie op http://www.meetnetten.be.
Goedele Verbeylen, Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep

Volksdiergeneeskunde van weleer
Gelezen in Vóór de veearts kwam… Volksdiergeneeskunde
van weleer, door Servais Hutschemakers) – cursief: eigen
toevoeging.
Een aantal boeren deed meestal (eerst) een beroep op
andere genezers, zoals de smid of een gebedsgenezer. Ook
paste men geneeswijzen toe met kruiden die men zelf in de
tuin had of kon halen bij anderen. Daarnaast waren er de
talrijke religieuze handelingen en andere praktijken.
Zuid-Limburg en directe omgeving is rijk aan bedevaartsoorden waar diverse heiligen werden vereerd. Veel van die
vereerde heiligen werden specifieke kwaliteiten toegedicht

en talloze bedevaartgangers bezochten de plaatsen waar zij
werden vereerd. In Zuid-Limburg waren dat Banholt, Gulpen,
Noorbeek, Sint-Geertruid, Reijmerstok en in Midden-Limburg
Echt. In België was Hakendover een belangrijk bedevaartsoord en in een enkel geval reisde men nog verder tot in
Keulen toe (maar ook Kevelaer, Banneux, Kornelimünster, ...).
Voor de boeren waren een viertal heiligen heel belangrijk:
Brigida en Gerlachus tegen veeziekten in het algemeen, Antonius Abt voor de varkens en Elooi (Eligius) voor de paarden.
Men nam uit die bedevaartsplaatsen gedrukte prenten mee
waarop gebeden stonden, memorabilia, ex-voto’s, maar ook
voorwerpen die ter plaatse gewijd waren, zoals water, zand
en kruiden. …
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Als paarden erge jeuk hadden aan de manen of aan de
poten, werden ze ingesmeerd met ochtendurine. Als een koe
opgelopen was, bond de boer een gewijd touwtje om de buik
van de koe en bad voor de zielen in het vagevuur die hun
verlossing het dichtst nabij waren. Had een koe een appel of
een peer in de hals, dan gaf hij het dier een kamilledrank met
olie te drinken.
Vroeger hadden verschillende boeren een geitenbok in de
stal, om besmettelijk verwerpen te voorkomen. Had een dier
een ontsteking, dan smeerden ze kamfer op het gezwel. Had
een dier een gezwel , dan maakten ze een zalf van kalk en
groene zeep. Als de varkens diarree hadden , gooiden ze enkele graszoden en houtskool in de stal. Tegen het wit vegen
gebruikten ze bramenthee.
Tijdens het tweede bezoek aan mevrouw D. vernamen we
dat toen haar moeder rond 1900 dienstmeisje was bij de
burgemeester van Voeren, de paarden van de burgemeester,
die ook een boerderij had, op een Quatertemperdag heel

wild begonnen te doen. De burgemeester ging naar Godsdal
(Val-Dieu) bij de paters om raad vragen. Die gaven hem de
raad om op de Quatertemperdagen een riek en een bezem
kruiselings voor de staldeur te zetten om zo het onheil uit de
stal te houden. Ook was er toen een heks die geregeld hooi
stal. (‘Quatertemperdagen’ verwijst naar het Latijn ‘quattuor
tempora’ = de vier tijden. Het zijn de enige vastendagen die
vroeger viermaal per jaar in de vier verschillende jaargetijden
waren voorgeschreven.)
Om de nageboorte te doen afkomen, voerde zij gedroogde
snijbonen. Kalveren die diarree hadden, kregen gekookt
rijstwater te drinken of hooiwater van jong hooi waarin veel
kruiden waren. Had een koe de melkkoorts, dan werd de uier
opgepompt. Wratten werden aangestreken met het sap van
de Stinkende gouwe. Tegen schurft hielp haarlemmerolie
(oude motorolie).
Julien Geelen

Voeren in 1491
‘Des dynsdaechs opten cleynen vastavont, soe quamen die
Luycker wt en branden inden lande van Daelhem Voeren
ende ander dorpen.’ Of in modern Nederlands: op vastenavond, dinsdag, trokken de Luikenaars door het Land van
Dalhem en staken Voeren en andere dorpen in brand. Een en
ander gebeurde in 1491.
Het is het enige zinnetje dat naar onze streek verwijst in een
kroniek over Maastricht en omgeving uit het begin van de
zestiende eeuw. Het origineel werd door een zekere Martinus Heihof op een veiling gered – het lag al ‘in eene mand
scheurpapier’ – en kwam nadien in handen van F. Quaedvlieg
in Valkenburg. Jozef Habets, priester-historicus, publiceerde
de inhoud ervan in het eerste jaarboek van het Limburgs
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, in 1864. Het originele manuscript van de kroniek is sindsdien zoek, maar (het
grootste deel van) de inhoud is dus toch bewaard gebleven.
Het Prinsbisdom Luik beleefde op het einde van de vijftiende
eeuw roerige tijden. Filips de Goede, hertog van Bourgondië,
had zijn neef Louis de Bourbon als prinsbisschop laten installeren om op die manier de controle over het prinsbisdom te
verwerven. De Luikenaars, die daar niet mee waren opgezet,
kwamen in opstand en leverden een lange strijd – bekend als
de ‘Luikse oorlogen’ – met Filips en zijn zoon/opvolger, Karel
de Stoute. Het Land van Dalhem, waar de westelijke Voerdorpen deel van uitmaakten, deelde af en toe in de klappen, als
legerbendes uit Luik zich ook daar vertoonden.
Na de dood van Karel in 1477 bleef het onrustig. In 1482
vermoordde de leider van de opstandelingen, Willem van der
Marck, berucht als ‘le sanglier des Ardennes’ – het everzwijn
van de Ardennen –, Louis de Bourbon en stelde zijn eigen
zoon als nieuwe prinsbisschop aan. Maar de paus benoemde
de door de Habsburgers – de opvolgers van de Bourgondische hertogen – gesteunde Johan van Horne. Een complete
burgeroorlog was het gevolg. Offieel eindigde die in 1487
met de ‘Vrede van Sint-Jacob’.
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De vijandigheden gingen echter verder – getuige de gebeurtenissen van 1491. In 1492 vond in Haccourt de verzoening
plaats tussen Johan van Horne en de broer van (de in 1485 in
Maastricht onthoofde) Willem van der Marck. Toch werd Van
Horne, omwille van de aanhoudende opstand in Luik, in 1505
niet begraven in zijn eigen Luikse Sint-Lambertuskathedraal
maar in het Observantenklooster in Maastricht.
Rik Palmans

Lichtgevende paddestoelen
Bioluminiscentie is het vermogen van een paddestoel om licht te geven in het donker. Een typisch
voorbeeld van zulke paddestoel is zeker de honingzwam (Armillaria mellea) Maar ook de lantaarnzwam
(Omphalotus olearius) staat bekend om zijn lichtgevende eigenschap. Dit vermogen hebben deze paddestoelen te danken aan een lichtgevende stof onder
de hoedhuid en in de plaatjes met rijpe sporen, maar
vooral het mycelium is goed voorzien van deze stof.
De zwamvlok straalt een zwak, groenachtig licht uit,
vandaar dat men ook wel eens spreekt van fosforescentie. Het doel van deze eigenschap zou kunnen zijn
om zelfs ’s nachts insecten aan te trekken, om zodoende een grotere sporenverspreiding te bekomen.

© Wikipedia

Natuurlijk doen rond dit verschijnsel enkele straffe verhalen
de ronde. Een boswachter, op nachtelijke ronde in het Zwarte
Woud, kon zijn ogen niet geloven toen hij in een boom een
uil zag zitten met lichtgevende vlekken op de vleugels. Men
heeft er vanzelfsprekend alles aan gedaan om die uil te
kunnen vangen, wat na veel moeite en met veel geduld ook
lukte. En wat bracht een grondig onderzoek aan het licht? De
uil nestelde in een hol in een oude eik, aangetast door honingzwammen. De zwamdraden van de zwam waren tijdens
het broeden terecht gekomen in de veren van de vogel, met
als gevolg de spookachtige verschijning in het nachtelijke
woud. Een Halloween-plaatje bij uitstek.
Duitse boeren hadden de slechte gewoonte om ’s avonds
met brandende toortsen nog wat hooi voor de dieren uit de
schuur te halen. In afgelegen landerijen beschikte men indertijd nog niet over electriciteit. Het gevolg was natuurlijk dat
meer dan eens een schuur ten prooi viel aan het vuur. Een
alternatief voor die gevaarlijke toortsen vond men toen in

stukken hout, doorwoekerd met honingzwam-mycelium. Dat
gaf voldoende licht om ’s avonds veilig en zonder brandgevaar het veevoer uit de schuur te halen.
In tropische regenwouden groeit er naar het schijnt een paddestoel die zoveel licht geeft, dat men er ’s avonds gemakkelijk de krant bij kan lezen. Die krant zal je dan toch zelf
moeten meenemen, want ik denk niet dat die ter plaatse te
koop is!
In het Hoge Noorden legt men doorwoekerd hout langs de
bospaden, om ook ’s nachts de weg terug te vinden. Geen
lichtvervuiling meer van straatlantaarns !
Soldaten in oorlogstijd staken doorwoekerde takjes op de
helm om elkaar ’s nachts in bos en loopgracht beter op te
merken. Een ideale milieubeschermende werkwijze, want
batterijtjes worden aldus overbodig.
Een gevaarlijke parasiet als de honingzwam heeft dus ook
nog zijn goede kantjes.
Jos Tuerlinckx

BIJ-zaken
Bijen ontstonden circa 140 miljoen jaar geleden uit een wespensoort. Van solitaire insecten evolueerden ze naar sociale
insecten. Ze leven op een gestructureerde manier, samen
met duizenden anderen in kolonies. Er zijn ongeveer 12.000
soorten bijenfamilies.
Onze Europese bij ontwikkelde zich in Afrika en verspreidde
zich later naar onze streken. De honingbij is de enige soort
dat zoveel honing verzamelt dat ook de mens ervan kan
profiteren.
De Egyptenaren ontwikkelden de eerste vorm van bijenteelt
ongeveer 2800 jaar geleden. Zij vervaardigden holle cilindrische kokers van klei en stro waarin ze bijenkolonies hielden.
Die koker kon langs een zijde volledig open, wat het uithalen
van de honingraat vergemakkelijkte. De andere zijde had een
kleine opening, zodat de bij in en uit kon vliegen.
De oude Grieken waren de eersten die het doen en laten
van de honingbij vakkundig in kaart brachten. De Romeinse
imkers bestudeerden de honingbij nauwkeurig. Ze verhandelden voedingsmiddelen doorheen het hele rijk, waaronder

ook honing en mede (honingwijn). Zo kwam de kennis over
de teelt van bijen mee naar onze regio. De eerste bijen- en
honingmarkten verschenen in de zestiende eeuw.
Om de honing uit een korf te krijgen moest het volk eerst ‘geslacht’ worden. De imker verstikte het bijenvolk met zwaveldamp om vervolgens de honingraat uit te breken. De imker
perste de honing met een pers uit de raten. De opgevangen
honing bewaarde hij in stenen kruiken. De wasresten smolt
hij om tot wasblokken. In de winter hield de imker zich bezig
met het vlechten van korven; dat gebeurde met ongedorst
roggestro of buntgras. Ze naaiden het vlechtwerk aan elkaar
met gespleten braambessenstengels, gekloven riet of wilgenbast.
Honing en bijenwas waren kostbaar. Bijenwas werd verwerkt
tot waskaarsen, zegelwas en werd gebruikt voor zalfbereiding. Honing was lang het meest gebruikte zoetmiddel en
een ideaal bewaarmiddel.
Fridy Maurer
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Buiten-wijs: bronnen met zuiver water
Weet u waar ik van hou: als het
droog is een stevige wandeling
door de natuur en die af sluiten
op een mooi terras met zo’n
prachtig glas Belgisch bier. Die
eerste slok is het lekkerst; de
uitgedroogde stembanden weer
smeren.
Het is niet eens zo lang geleden
dat je gewoon water kon drinken
van een van de vele bronnetjes
die we in Voeren hebben. Het
water was heerlijk, fris met een
aparte smaak en bovenal schoon.
Geen wonder als je beseft dat al
het bronwater door de dikke krijtlagen sijpelt en daardoor schoon
wordt voordat het in de vorm van
bron(kwel)-water het daglicht
ziet. Helemaal gerust gesteld was
je als er een bordje bij was opgehangen met de mededeling dat het voldeed als drinkwater.
Helaas het mocht niet blijven, dat paradijselijk drinken – iets
wat al eeuwen gedaan werd.
Drinkwater uit de bron halen werd afgeraden. Het bronwater zou teveel nitraten bevatten, afkomstig van de te zwaar
bemeste landbouwgebieden. Het verhaal was toen dat men
dacht dat veel meststoffen ten goede kwam aan een betere
oogst. Dat is tot een bepaalde hoeveelheid waar, maar teveel
geeft alleen maar uitspoeling van de niet vast te houden
voedingsstoffen, en dat komt bij de bron naar buiten.

liteit is. Kortom: de kwaliteit van water kun je aflezen aan de
dieren die er in leven. Die kenmerkende dieren noemen we
ook wel bio-indicatoren.
Maar daar volgende keer meer over. That’s another story.
Sierk Rommes

Water dat vervuild is met nitraten – ontstaan uit de ammoniak die in stalmest zit – is niet bepaald gezond, vooral omdat
die verhinderden dat er zuurstof in ons bloed wordt opgenomen. Vooral baby’s hadden het er vroeger wel eens moeilijk
mee. Als ze teveel van besmet bronwater dronken, kleurde
het arme kind blauw – we spreken over de blue baby disease
–en was duidelijk kortademig. Het kind had dan duidelijk
zuurstofgebrek.
Gelukkig hebben we tijdig alweer nieuwe regels van mestverwerking gekregen. En met succes, er komen steeds meer
berichten over het schoner worden van ons oppervlakte
water. Al die nieuwe regels werpen dus vruchten af. Niet
alleen op het water heeft mest invloed; vergeet ook niet de
lucht. Maar ook daar is men de strijd aangegaan. Met machines als reusachtige monsters wordt de mest direct in de
bodem geinjecteerd, waardoor er veel minder ammoniak kan
ontsnappen, met als gevolg een schoner milieu.
Om te weten te komen of het water van de poel, sloot, beek
schoon is en er geen giftige stoffen in voorkomen, gebruikt
de bioloog voor zijn biologische kwaliteit bepaling ‘gidsdieren’. Er zijn waterdieren die alleen van schoon water houden.
Vang je een dergelijk gidsdier dan mag je er voorzichtig van
uitgaan dat het water biologisch schoon is. Maar er zijn ook
dieren die juist van vies water houden. Vang je een dergelijk
dier dan mag je gerust stellen dat het water van slechte kwa-

407

Op de website van het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) vond Elza Vandenabeele bovenstaande
reclamekaart, uit de collectie van Theo Broers. De
commentaar erbij luidt: ‘Omstreeks de eeuwwisseling
verschijnen ook op het platteland meer en meer beenhouwerijen.’ De kaart zou volgens het CAG van vóór de
Eerste Wereldoorlog zijn, maar Elza betwijfelt dat: ‘Ik
denk dat ze foutief gedateerd is. Ik woon al 60 jaar in
dat dorp en heb in de slagerij nog mijn vlees gehaald.
De oudste dochter is rond 1930 geboren. De ouders
openden de zaak dus waarschijnlijk na 1925.’

Waar komt de naam Blanckthys vandaan?
in Maaslandse Renaissance en
classicistische stijl.

In de elfde eeuw kwam het graafschap Voeren/Dalhem,
waarschijnlijk door erfenis, in handen van graaf Koenraad van
Luxemburg. In 1083 schonk hij de kerk van Voeren en haar
tiendenrechten, als boetedoening, aan de Benedictijnen van
Luxemburg.
In 1616 kochten de Jezuïeten van Maastricht de nog altijd
aanzienlijke tienden van ’s-Gravenvoeren. Bij die overname
was ook het leenhof waarvan Blanckthys nu deel uitmaakt,
begrepen. In 1773, door een conflict met Rome, werd de
Orde der Jezuïeten opgeheven en hun goederen openbaar
verkocht. De bankier J.B. Cogels uit Antwerpen werd tiendenheer en dus eigenaar van het Jezuïetenhof.
Op documenten voor de huidige nieuwsgierige gasten lezen
we dat op een gegeven ogenblik het echtpaar Ratlo-Werkens
eigenaar zou zijn geweest. Die hadden een dochter die in het
huwelijk trad met Thierry Blancheteste, zoon van Johan Blancheteste
uit Dolhain, een linnenverver. Het
jonge paar erfde de hoeve nog
vóór 1534. De hoeve werd evenwel
lange tijd aanzien als buitenverblijf
van de Graven van Luxemburg.

Dat er altijd heel wat te doen was
in die buurt hoeft geen betoog.
Langs de Voer woonde de kapelaan. De Swaen was een afspanning op de toenmalige route LuikAken. Het uithangbord wijst naar
een van de toen grootste gekende
vogels; hij stond symbool voor zuiverheid, reinheid en eerlijkheid…
en voor Venus, de godin van de
liefde, aldus Rob Brouwers in Het
Limburgs Dagblad van 7 januari
2016. In een afspanning werden
de vermoeide paarden gewisseld, werd er waarschijnlijk ook
van koetsier gewisseld en konden
passagiers uitrusten, drinken, eten
en slapen. In 1785 kwam er een
einde aan die activiteit: er werden
nieuwe wegen aangelegd, veel korter en comfortabeler dan
wat de reizigers tot dan gewend waren. De route nationale die nu door Warsage loopt was er een onderdeel van.
’s-Gravenvoeren werd aldus beroofd van een deel van het
inkomen. Ten tijde van Napoleon werd er een markt toegestaan op Kinkenberg.
Kinkenberg werd nadien weer een rustig plekje. Bijna alle
woningen waren boerderijen; familiebanden tussen de
bewoners waren nooit ver weg. Tot in 1994. In dat jaar werd
de Blanckthys flink omgebouwd tot hotel-restaurant; het in
volle ontwikkeling gekomen toerisme was daar natuurlijk niet
vreemd aan. Sinds die tijd is er ook geen jaar voorbij gegaan
dat we geen vernieuwingen of uitbreidingen zagen aan de
onderneming.
Jean-Marie Ernon

Dan volgde er weer een periode
waarover we geen informatie hebben. Om dan bij mijnheer Grandgagnage te komen die het goed
verkocht aan Henri Broers senior,
René Broers is diens erfgenaam en
Henri Broers junior is de huidige
eigenaar.
Aan die oude kern van ’s-Gravenvoeren werd door de eeuwen heen
flink gerestaureerd en verbouwd
om ongeveer te komen tot de
gebouwen die we nu nog kennen,
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GEZEUMERS
Hommels
Het bedrijf Biobest kweekt hommels in doosjes, als commercieel product om gewassen te
bestuiven in de tuinbouw.
Met 100 hommels doe je het bestuivingswerk
van 10.000 bijen, zegt de firma. Vooral geschikt om tomaten, rode vruchten en paprika
te bevruchten. De telers kopen kweekboxen
met zo’n 80-tal hommels in elk. 30 dozen
bevruchten een heel jaar een hectare. Ook
fruitkweker Theunissen in Moelingen gebruikt
er. De firma levert ook dozen met insecten om
plagen te bestrijden. (Mens & economie, DS
18 augustus)
Ecologische voetafdruk
De stedelijke bevolking neemt toe, onze persoonlijke ecologische voetafdruk wordt kleiner.
Anders gezegd, hoe meer je de mensen opstapelt, hoe minder ruimte ze innemen! Zo blijft er meer natuur over. Weten
we eigenlijk allang, niet iedereen vindt het een prettig idee.
Maar vermits de wereldbevolking toeneemt stijgt de globale
druk wel. (Wetenschap, DS 26 augustus)
Dieren en planten spotten met je smartphone
Met apps als iNaturalist of Obsmapp kan je bv vogels of slakken of simpele planten zoals witte klaver spotten en zo de
wetenschap helpen! Voor meer informatie: http://iNaturalist.
org en http://waarnemingen.be. (Cultuur & media, DS 19
augustus)
Herfse kaas
De Société d’histoire et d’Archéologie du Plateau de Herve gaf
in december 2015 een Bulletin uit, gewijd aan streekproducten. Hierin kan je heel veel lezen over de omzetting van het
Herverland tot vee- en fruitgebied. Daarbij komt het grote
belang – toen – van de Herfse stinkkaas uitgebreid ter sprake.
Het verhaal wordt door Joseph Jacob gebracht.
Het gebied van Herve hoorde bij het Hertogdom Limburg en zo kreeg een identieke kaas
in de Allgäu (Zuid-Duitsland) daar de naam
van Limburger. Om de productie van die kaas
aan te leren was Carl Hirnbein in 1828 uit de
Allgäu namelijk naar het Herfse gekomen.
Kaasmakers uit het Herfse gingen naar de
Allgäu en omgekeerd.
In 1980 bestond de kaasmakerij Hirnbein 150
jaar en op de viering bracht Jaak Nyssen de
groet uit de streek waar hun ‘Limburger’ zijn
oorsprong vond. De volledige tekst van zijn
toespraak staat, in het Frans vertaald, in het
boekje.
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Veel in Voeren in korte tijd
De laatste weken van september wist je niet meer waar eerst
naartoe.
• Op monumentendag brachten we eindelijk monumentaal
Teuven nog eens in de aandacht.
• Wie zich betrokken voelde kon een paar stijlvolle en doorleefde missen met de bisschop bijwonen.
• De halve streek liep te hoop bij vier opengestelde landbouwbedrijven. Waar onze landbouw naartoe gaat! De
burgemeester bracht de bezorgdheid dat bossen de landbouwgrond gaan innemen: groeit onze mooie streek stilaan
dicht? Groeien we dicht?
• Intussen vierde Moresnet 100 jaar viaduct, ook interessant
voor ons want voelen we ons niet verbonden met ‘onze‘
spoorweg?
• En Natuurpunt liet wie dat wilde appels plukken in de
oude-soorten-boomgaard van Broek!
Het kan teveel zijn!
Elza Vandenabeele
Ook in de Voerstreek werd Herfse kaas gemaakt. Onderstaande foto, uit 1974, is gemaakt in de kelder van de boerderij
van de onlangs overleden Jef Pinckaers uit Teuven.

Nieuwe versie werkwinkel
Met negen leden van Heem en Natuur zijn we gestart met
een nieuwe versie van een Werkwinkel. ‘Oude tijden doen
herleven’ zoals een van onze leden het betitelde.
Eén deelnemer had op de eerste samenkomst een plant
bij zich die pas sinds kort in de Voerstreek te vinden is: Het
groot of Amerikaans nagelkruid, Geum macrophyllum (foto
hiernaast). Verder werd er gesproken over de heropening
van de abdijtuin in Godsdal. In de loop van 2017 zullen we
een geleid bezoek aan deze prachtige tuin organiseren. En er
werd de vraag gesteld waar men in onze streek oude bakhuizen kan vinden. Die willen we graag inventariseren.

© Saxifraga - Rutger Barendse
lid George Gubbels ingericht gaat worden en kadert binnen
een project van de gemeente Eijsden-Margraten.

We zoeken echte bakhuisjes, die los staan van het woonhuis
of de boerderij. Zo konden we al een lijstje opstellen: Het
laatste huis in Veurs richting Remersdaal heeft er één, er is er
één i g’n Daal in Veurs, in Remersdaal aan ’t Hoes, waar in de
oorlog elke dag brood gebakken werd voor alle mensen van
het dorp. Verder zijn er op de Krindel (foto hierboven), de
Mostert en natuurlijk op Ulvend, welbekend als ijssalon.

In de Etalage lazen we dat Armand Oprey, bekend van de
heemkring Mheer, pleit voor dialect op de kleuterscholen.
Daardoor vroegen wij ons af of het op de school van de Plank
niet juist verboden is voor de kinderne om dialect te spreken,
omdat er nogal wat franstalige kinderen op school zitten. Die
zitten daar vooral ook om goed Nederlands te leren, geen
plat natuurlijk.
Iemand bracht naar aanleiding van de vorige keer een krantenartikel mee over de new jerseys, de lelijke betonblokken
langs de weg, zoals ze onlangs geplaatst zijn van Sint-Martens-Voeren naar Ulvend en als levensgevaarlijk bestempeld
worden. Een ander wist dat de blokken daar geen blokken
zijn maar betonnen L-profielen die met het onderste deel

In september was er de tweede werkwinkel met tien deelnemers. En alweer werd er een plant voorgesteld. Door
een overijverige schoffelaar uit zijn tuin gewied, om daarna
erachter te komen dat het een zeldzame plant betreft: het
spiesleeuwenbekje, Kickxia elatine, eigenlijk een akkeronkruid (foto hiernaast). Op http://waarnemingen.be is de
vondst gemeld en daar kun je ook zien waar de plant in
België nóg voorkomt.
Naar aanleiding van de eerste Werkwinkel kregen we wat
reacties en vragen binnen. Zoals waarom er geen dialect
gesproken wordt in de vergaderingen en werkwinkels van
Heem en Natuur Voeren. De reden is simpelweg omdat er
ook steeds mensen zijn die niet het Voerens plat spreken,
maar alleen Nederlands. Tevens geven we de uitnodiging
door voor deelname aan een cursus sjriefwies, die door ons
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onder de asfalt liggen. Het asfalt begint
nu al te scheuren waar het blok eronder
ophoudt.
We merkten op dat in het algemeen het
dienstenlandschap stillekesaan verandert door de grootschalige productie en
import van goedkope kleding en schoeisel. Dat wordt allemaal niet meer gerepareerd maar meteen vervangen. Waar
vind je nog een stomerij, kledingatelier
of schoenmaker? Oh ja, op Hagelstein
zit er een schoenmaker die ook nummerplaten voor auto’s maakt.
Allerlei begrafenis- en rouwrituelen werden opgesomd. 31 Jaar geleden werd
aan een woonhuis in ’s-Gravenvoeren,
tegenover de garage Demez, de voordeur in zwart velour gehuld vanwege
een sterfgeval. Een ander ritueel betreft
de bedevaart die onlangs werd gehouden voor Mario Vaessen. Een voettocht
van Teuven naar Wittem met vijftig
bedevaartgangers. In Wittem werd de gebedsdienst met nog
eens honderd mensen versterkt. Dergelijke bedevaarten vinden in het oosten van Voeren wel meer plaats. Men gaat ook
wel eens naar Banneux, net als op Kerstavond.
Fridy had papegaaitjes op tafel staan van de zijdeplant,
Asclepias syriaca, oorspronkelijk uit Noord-Amerika. In de
zaaddozen die er uitzien als papagaaitjes zit een handvol
dons waarmee men vroeger de kussens opvulde. Naast alle
leerzame dingen, interessante informaties en wetenswaardigheden vond men de werkwinkels vooral ook erg gezellig.
In november is alweer de volgende werkwinkel.
Iedereen in Voeren is welkom in onze Werkwinkels. Altijd
interessant voor jongeren, nieuwkomers die graag de streek
willen verkennen en zeker ook de Voerenaars die de kennis
al in huis hebben en willen delen. De bedoeling is dat er van
19.30 uur tot 21;30 uur gesproken wordt over de dingen die
ons bezighouden, waarnemingen die men gedaan heeft, misschien vragen waar men mee zit. De ervaring van vroegere
werkwinkels heeft mij geleerd, dat die avonden altijd zeer
interessant zijn en de moeite waard. Die paar uurtjes vliegen

steeds voorbij. Ook kunnen lopende zaken van de vereniging
besproken worden. Een aanrader dus. Je mag altijd geïnteresseerden meebrengen.
De werkwinkel zal één keer per twee maanden plaatsvinden
en zoveel mogelijk op verschillende avonden (weekdagen)
gehouden worden – in een van de twee Culturele Centra van
Voeren.
We doen graag een oproep aan iedereen: ken je jongeren uit
de streek die interesse hebben, die iets meer willen weten
over de Voerstreek, nodig ze dan uit om een van onze bijeenkomsten bij te wonen. Kijk om je heen, zijn er nieuwkomers
die graag de Streek willen verkennen en zeker ook de Voerenaars die de kennis al in huis hebben en samen met ons en
de nieuwkomers hun kennis willen delen.
Nieuwsgierig? Kom naar een van onze Werkwinkels. De
eerstvolgende bijeenkomst wordt gehouden op woensdag,
16 november 2016, om 19.30 uur. Deze zal plaatsvinden in
De Voerpoort, Dorpsstraat 34, Moelingen. Onder meer op
het programma: met leden van de familie Duijsens praten
over de Schans en Navagne.
Fridy Maurer, Jos Buysen

VAT brengt De Canadese muur
Het Voerens Amateur Toneel presenteert het familiedrama
De Canadese Muur in VCCV de Voerpoort (Dorpsstraat 36 in
Moelingen). De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 21 en
zaterdag 22 oktober.
De Canadese muur is geschreven door Tom Lanoye en Herman Brusselmans en in het dialect vertolkt door VAT, onder
regie van Hugo Weerens.
De zaal is open om 19.00 uur en de voorstellingen starten om
20.00 uur.
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Kaarten zijn verkrijgbaar via onze website, bij onze
voorverkoopadressen(tot en met 19 oktober) of aan de
kassa.
Prijs per kaart: in voorverkoop € 8,- of aan de kassa € 10,-. De
plaatsen zijn genummerd.
Voorverkoopadressen: Café ‘t Duvelke – Moelingen; Café
der Pley – ’s-Gravenvoeren; Bie de Buure – Teuven; Café de
Cramignon – Eijsden; Bakkerij Vermeeren – Slenaken.
Meer info over onze activiteiten en het gezelschap vindt u op
http://www.vat89.be.

Wie onderhoudt onze ‘trage wegen’?
In de laatste editie van de Landschapskrant, het contactblad van
Regionaal Landschap Haspengouw
en Voeren (RLHV), stond dat ze
Greenspotters zoeken. Dat zijn
vrijwilligers die regelmatig de
wandelpaden controleren. Maar
RLHV blijkt in de Voerstreek geen
wandelroutes – en dus ook geen
Greenspotters – te hebben. Een
wielerclub uit Margraten, TC Vliegend Wiel, voert in opdracht van
het Voerense gemeentebestuur
de controle van het wandelroutenetwerk uit.
Als je zelf ergens een probleem
vaststelt op een wandelweg in
Voeren, mag je dat laten weten
aan Judith Voets (judith.voets@
devoor.be). Zij zorgt dan wel dat
de gemeentelijke groenploeg of lokale landbouwers (via
Agro-aanneming) het nodige onderhoudswerk doen.

Foto hierboven: een laag silex, uit een botkoel van de gemeente, maakte de weg van Sint-Pieters-Voeren naar Veurs
weer begaanbaar.

Nieuws uit Altenbroek
Het was een drukke zomer voor het beheer in Altenbroek.
Het mest-, maai- en hooiwerk is een intensieve beheervorm.
We hopen uiteraard op bloemrijke resultaten op middellange
termijn! Met de herfst in het verschiet, worden de krijtlijnen
uitgezet voor de winterwerken. Onderaan Schoppemerhei
zal de bosrand wat meer open gemaakt worden in oostelijke
richting. Verder zal er vooral gewerkt worden aan achterstallig beheer, zoals het beheer van houtkanten, het snoeien van
overhangende takken bij perceelsranden of wandelpaden en
de bewegwijzering van de wandelpaden. Wie zin heeft om
ons hierbij te helpen, kan eens komen proeven van beheerwerk op de Dag van de Natuur op zondag 20 november. Interesse? Neem contact op via een mailtje naar Altenbroek@
natuurpunt.be of op het nummer 0498 827341.
Voor nieuwtjes rond Altenbroek, kan je altijd terecht op onze
Facebookpagina: https://www.facebook.com/natuurpuntvoeren of onze webstek https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-voeren.
Hulp gevraagd voor de Sint-Pietersberg!
Graag vragen wij uw aandacht voor onze collega Natuurpuntvrijwilligers in Riemst! Zij kregen een zware klap te verwerken. Op 15 augustus werden alle machines (bosmaaiers,
kettingzagen) en toebehoren uit de lokale opslagruimte
gestolen. Leon Erens, al 35 jaar quasi dagelijks op de SintPietersberg aan het werk, getuigt: ‘Het is een ramp voor onze
afdeling. We deden er zo lang over om dit werkmateriaal bij
elkaar te sparen. Van de ene dag op de andere is dat allemaal
verdwenen.’

De verslagenheid is groot; de machines zijn onmisbaar bij het
(dagelijkse) beheer van de waardevolle natuur op de SintPietersberg. Driemaal per jaar komt er bovendien een grote
groep vrijwilligers van de Jeugdbond voor Natuur en Milieu
op werkkamp. Het eerstvolgende beheerkamp start al eind
oktober.
De vrijwilligers willen uiteraard zo snel mogelijk terug aan de
slag. De natuur wacht immers niet! De graslanden, bossen en
houtkanten vragen elk een specifiek onderhoudsbeheer. Zonder materiaal en dus zonder beheer gaat de natuurwaarde
zeer snel achteruit. Voor deze machines ontbreekt het nodige
budget. Om het gestolen materieel terug aan te kunnen
schaffen, hebben ze ongeveer € 15.000,- nodig. Er loopt momenteel een online campagne om fondsen te werven op de
website http://www.crofun.com. Alle middelen komen dan
rechtstreeks bij de lokale afdeling terecht. Als je een fiscaal
attest wenst, kan je de afdeling ook steunen met een gift op
het rekeningnummer van Natuurpunt nationaal BE56 2930
2120 7588, met vermelding ‘Project F-04017 Diefstal Riemst’.
Het attest is geldig in heel Europa.
Liselotte Bollen
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Een jaarboek vol verhalen
Jaargang 2016 van ons jaarboek, d’r Koeënwoof, ligt klaar om
naar de drukker te gaan. Aan genoeg kopij geraken was geen
probleem; integendeel: we moesten zelfs enkele artikels naar
2017 verschuiven omdat we het maximaal aantal pagina’s
bereikten. Technisch is het immers niet mogelijk om een
(betaalbare) geniete publicatie van meer dan 60 pagina’s te
maken.
Wat zul je er allemaal in terugvinden? Een eerste artikel, van
Rik Palmans, gaat over het natuurreservaat Altenbroek. Goed
twintig jaar geleden werd de koopakte ondertekend. Reden
genoeg dus om te kijken hoe het reservaat zich in die periode
heeft ontwikkeld.
In een volgend artikel brengen archeologen Tim Vanderbeken en Maxime Hoebreckx verslag uit van de opgravingen
die enkele jaren geleden plaatsvonden in het Hoeneveldje in
’s-Gravenvoeren. Ze legden daarbij een Romeinse weg en een
grafveld bloot.
Willy Machiels geeft een gedetailleerd overzicht van alles wat
we weten over de pastoors en andere priesters van wie de
naam verbonden is met de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingparochie van Moelingen. Van velen van hen is in de
kerk van Moelingen nog een stukje nalatenschap bewaard.
Elza Vandenabeele legt ons uit dat de Voerstreek geen landschappelijk uniform gebied is: tussen het oosten en het westen van de streek zijn duidelijke verschillen aan te wijzen. Die
zijn onder meer terug te voeren tot het feit dat het oosten
veel vroeger overschakelde op veeteelt, terwijl het westen
meer gericht bleef op akkerbouw. In een tweede artikel belicht ze enkele feiten uit de eerste oorlogsmaand in 1940.

nog vele vragen in open blijven en dat dus zeker om een
vervolg in een volgende aflevering van d’r Koeënwoof vraagt.

Enkele intussen hoogbejaarde Voerenaars, Rina Lorquet-Spee
en Jan Lemmelijn, schreven hun herinneringen aan de oorlog
op. Ook hun verhaal vind je in deze Koeënwoof.

Rik Palmans brengt het verhaal over twintig jaar natuurreservaat Altenbroek ook in een lezing die op

Julien Geelen is al heel lang aan het spitten in het agrarische
verleden van Voeren; dat heb je beslist in dit Blaedsje al
vaker gemerkt. Op dit ogenblik is hij bezig de geschiedenis
van de (nooit gerealiseerde) Zuivelfabriek Sint-Brigitta in SintMartens-Voeren uit te zoeken. Hij vertelt wat die zoektocht
al heeft opgeleverd. Als jongeman maakte hij zelf mee hoe
de veeteelt in onze streek steeds productiever werd. Van een
dorpsstier tot kunstmatige inseminatie ging het naar steeds
hogere opbrengsten. Daar gaat zijn tweede verhaal over.
Katrien Hoebey, van Erfgoed Haspengouw, inventariseerde
een deel van de collectie van Theo Broers uit Moelingen –
meer bepaald allerlei voorwerpen die met bakken te maken
hebben. Zij vertelt welke verrassingen ze daarbij allemaal
tegenkwam.
Willy Duijsens is een specialist wat de gezondheid van bomen
betreft. De ‘nagelboom’ van ’s-Gravenvoeren verkeert in
een erg slechte staat. Wat hem precies mankeert, kom je te
weten in zijn artikel.
Tenslotte vertelt Tom Moolenaar de geschiedenis van zijn
huis in Sint-Pieters-Voeren. Al meerdere jaren steekt hij al
zijn energie in de restauratie van een van de oudste monumentale panden die Voeren rijk is. Het is een verhaal waar
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Rik Palmans

donderdag 6 oktober 2016, om 20.00 uur
plaatsvindt in het Veltmanshuis (Kwinten 3, Sint-Martens-Voeren).
Zijn verhaal laat zien hoe in die tijd het potentieel van
het gebied werd ontwikkeld en hoe het beheer geleid
heeft tot een hogere biodiversiteit van graslanden en
bossen.
Het jaarboek zelf presenteren we op
woensdag 9 november 2016, om 19.30 uur
eveneens in het Veltmanshuis. Enkele auteurs (Elza Vandenabeele, Julien Geelen en Willy Duijsens) vertellen wat
meer over het in hun artikel behandelde onderwerp.
Beide avonden zijn vrij toegankelijk, ook voor niet-leden.
Wie wél lid is, kan op 9 november al haar of zijn exemplaar van d’r Koeënwoof meenemen.
Ben je geen lid van Heem en Natuur Voeren en wil je dit boek net als
onze leden? Dat kan, tegen betaling van € 10,- per exemplaar, vóór
15 oktober op de rekening BE10735352034004 tnv Heem en Natuur
Voeren ovv KW37.

