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Wandelen met Heem en Natuur Voeren

Vuurvliegjes

Tot dit jaar waren deze beestjes mij onbekend en navraag in de

familie leverde evenmin iets op: niemand had ze ooit gezien, wel

‘van gehoord’. Hun naam deed me denken aan dwaallichtjes die

thuishoren in oude legenden. Het waren verloren kinderzieltjes en

dus niets om bang voor te zijn, of het was de duivel die met de

lampjes mensen in het moeras probeerde te lokken.

Tot onlangs die warme zomeravond van 11 juni, bij valavond. In het

laatste schemerlicht zag ik ze in de achtertuin. Het waren er min-

stens twintig, sierlijk dansend tussen wit bloeiend zevenblad en

vlier, soms tot over de dakrand. Ik kon mijn ogen niet geloven. ‘Dat

zijn vuurvliegjes’, zei mijn man. Hè? Bestaan die dan toch?

Alle vorige jaren hadden we wel glimwormen op bezoek, maar die

bleven stilzitten. Lampje aan, dan weer uit. Maar deze leken wel

vliegende glimwormen. En hun lampjes

straalden veel helderder en onafge-

broken. Het was zo’n mooi spektakel dat

we tuinstoelen aansleepten om er bij te

gaan zitten. Zo gauw de duisternis echt

inviel waren ze verdwenen.

Enig opzoekingswerk later leerde ons dat

we de mannetjes gezien hadden van de

kleine glimworm, ook ‘vuurvliegjes’

genoemd omdat ze tijdens het vliegen

een fel licht geven. En het zijn geen

wormen maar kleine kevertjes. Op de

website www.natuurpunt.be lees je er

alles over, ook welke habitat ze nodig

hebben. In Voeren werden ze al vaker

waargenomen. Wie heeft ze nog gezien?

Je hebt nog een kans tot midden juli,

vooral tussen 22:30 en 23:30 uur.

Rita Plattau

Voor € 15,- ben je een jaar lang lid!
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Op 31 mei maakte Theo een ongelukkige

val van het platform waarop hij bezig was

een fruitboom te snoeien. ‘Zijn leven was

de boom – De boom werd zijn dood’

stond zeer passend op de doodsbrief. Als

kenner van oude fruitrassen en als pro-

fessioneel fruitkweker werd hij inderdaad

alom gerespecteerd en gecontacteerd.

Maar wij kennen hem vooral van zijn

‘museum’. Van jongs af was hij gebeten

door de verzamelmicrobe. Wat voor an-

deren een gewoon gebruiksvoorwerp

was of iets dat zijn tijd had gehad bleek in

de ogen van Theo toch een zekere waar-

de te hebben. Hij zag snel in dat het

‘redden’ en bewaren van dingen nodig

was om voor de komende generaties de

geschiedenis van zijn dorp Moelingen –

en bij uitbreiding Voeren – tastbaar en

zichtbaar te maken.

Theo verzamelde breed: dorpsfoto’s,

wenskaarten, gedachtenisprentjes,

etiketten, bewijzen van oude gebruiken,

bakkersbenodigdheden, imkersgerief, landbouwalaam,

relicten uit de eerste wereldoorlog… Hij documenteerde

zich en bezat oude tijdschriften en boeken rond diverse

thema’s. Het was altijd een belevenis om hem te horen

vertellen: bij elk voorwerp had hij een hele uitleg klaar,

anekdotes schudde hij zo uit zijn mouw. Vaak moest je de

oren spitsen en tussendoor vragen stellen om de verhaal-

lijn vast te houden. Hij had niet alleen een museum, hijzelf

was een levend museum van verhalen over mensen en

dingen. Als er iets op papier kwam om te publiceren stond

Theo erop dat de dingen correct werden weergegeven.

Dat sierde hem, al leverde het soms discussies op met wie

er een andere versie op nahield. Het verleden reconstrue-

ren is nooit een makkelijke taak; dat weet elke historicus.

Theo was lid van onze vereniging Heem en Natuur sinds de

oprichting in 1985 (toen nog de Heemkring Voeren en

Omstreken). Bij elke tentoonstelling in Voeren die iets

met erfgoed of fruitteelt te maken had – zoals de expositie

in februari 2016 over bakken en taarten, waar onderstaan-

de foto is gemaakt – was hij dan ook present met een

stand waarop hij met plezier en kennis van zaken uitleg

gaf. Hij was niet alleen een lokale bekendheid: hij had

contacten met diverse verenigingen en instanties – de

erfgoedcel Haspengouw-Voeren, hetMusée d’archéologie

et d’histoire in Visé, Eijsdens Verleden, ... om maar enkele

voorbeelden te noemen – en zelfs tot in Luik en Keulen

werd een beroep op hem

gedaan.

Delen van zijn verzameling

maken intussen onderwerp uit

van een publicatie; andere

werden gefotografeerd en

geïnventariseerd. Maar mis-

schien is niet alles onderzocht .

Dé vraag blijft dus wat er nu zal

gebeuren met de talloze ob-

jecten, fotoboeken en docu-

menten die een uniek licht

werpen op onze lokale

geschiedenis.

Rita Plattau

In memoriam Theo Broers
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Everzwijnen

Het everzwijn (officieel heet het

‘wild zwijn’) is aan een opmars

bezig. In het westen van Vlaande-

ren komt het (nog) niet voor, maar

in het oosten is hun aantal de laat-

te tien jaar zo sterk gegroeid dat ze

voor vele landbouwers een serieu-

ze schadepost vormen. Hoeveel er

precies in de Voerstreek rondlopen

is niet bekend, maar de cijfers om-

trent het aantal dieren dat jaarlijks

wordt geschoten geven een idee:

in 2004 was er slechts één, in 2010

waren dat er al 45. In 2011 daalde

dat aantal tot 22, maar daarna ging het steil omhoog: 69 in

2014, 86 in 2015 en 132 in 2016. Bij dat laatste cijfer

moeten we wel vermelden dat een enkele jager daarvan

de helft voor zijn rekening nam. Klaarblijkelijk heeft hij de

techniek gevonden om de dieren te grazen te nemen.

Volgens de jagers is de beste aanpak de drukjacht (waarbij

een eerste jager ervoor zorgt dat het wild in beweging

komt, zodat een tweede het makkelijker kan schieten) en

’s nachts jagen.

Na een goed ‘mastjaar’, met veel eikels, en een zachte

winter kun je in 2017 opnieuw een aangroei van het aantal

everzwijnen verwachten. Diverse landbouwers vinden dat

het de spuigaten uitloopt: in de winter ploegen de dieren

hun weilanden om en in de zomer houden ze huis in de

maïsakkers. Zij vragen dan ook een gecoördineerde, effici-

ente bestrijding om het aantal everzwijnen zo sterk moge-

lijk terug te dringen.

Intussen vonden in het gemeentehuis van Voeren al twee

vergaderingen plaats om alle bij dit verhaal betrokken par-

tijen – landbouwers, jagers, overheid en Natuurpunt – op

één lijn te krijgen. Natuurpunt kreeg op de eerste vergade-

ring een beetje de zwartepiet toegespeeld omdat het

natuurreservaat van Altenbroek een rustgebied voor de

dieren is; er wordt daar immers principieel niet gejaagd.

Dat geldt eigenlijk ook voor de door ANB (Agentschap

Natuur en Bos) beheerde bossen. Maar gezien de ernst

van de situatie worden die bossen nu ook opengesteld

voor bejaging. De druk op Natuurpunt neemt dus toe om

ook actie te ondernemen.

Natuurpunt vindt dat in de eerste plaats preventieve

maatregelen moeten worden genomen om schade door

everzwijnen te voorkomen. Maar als het echt niet anders

kan, is het bereid afschot binnen haar terreinen te over-

wegen binnen een globaal, gebiedsgericht plan. In die

situatie zitten we nu in de Voerstreek. Vorig jaar kreeg

Jean Bonten, als beëdigd wachter, al de toestemming om

enkele dieren te schieten. Die is intussen verlengd, maar

er deed zich tot nu geen enkele gelegenheid voor om

effectief een everzwijn te doden.

Rik Palmans

Everzwijnen © Agentschap Natuur en Bos

Gelukkig hebben wij geen aardgas!

Jaren lang hebben we ons geërgerd omdat meerdere aard-

gasleidingen onder ons door passeren en wij niet aange-

sloten zijn. En dat met een grote internationale verdeel-

post recht naast de deur!

Wat blijkt nu: Nederland wil van het aardgas af en om-

schakelen op wind, zon, afvalverbranding en in de toe-

komst vooral aardwarmte. De omschakeling wordt ver-

sneld door de problemen in Groningen. De ontginning van

het aardgas veroorzaakt er verzakkingen en aardschokken.

In nieuwe Nederlandse wijken worden alvast geen gaslei-

dingen meer gepland. Van de toekomstige bewoners

wordt verwacht dat ze alles elektrisch doen. (De Standaard

van 29 april 2017)

Zó ben je ouwerwets en zó ben je weer modern!

Bossen in Vlaanderen, erg actueel

Vlaanderen heeft te weinig bos. Er wordt nog gekapt. Mag

je dan van bos heide maken? Rik schreef er over in het

vorige Blaedsje. Professor Glenn Deliège (De Standaard

van 12 mei) is landschapsfilosoof en stelt dat je een

evenwicht moet vinden tussen behoud en ontwikkeling.

En ook dat je geen glazen stolp over het landschap mag

plaatsen, dat heide een historisch landschap is. Hij staat

achter rewildingmaar dat past niet in ons natuurbeheer.

Lies Vervaet (Geschiedenis, UGent) schrijft, in DS 30 mei,

dat Vlaanderen veel bomen heeft en weinig bossen en dat

zei men al in de dertiende eeuw. Vooral weinig eeuwen-

oude bossen. Nu beschouwt men de bossen op de Ferra-

riskaart (1787) als bossen die er altijd waren, maar veel

van die bossen zijn pas in de achttiende eeuw aangeplant.

Gezeumers
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Afrodisiaca of geslachtsdrift stimulerende middelen zijn

van alle tijden. Talrijke volksgebruiken en rituelen beschrij-

ven middeltjes om de mannelijke potentie te versterken.

Een ‘straf verhaal’ kan je lezen in de Kamasoetra. Een man

die sesamkorrels eet, geweekt in melk waarin bokkentesti-

els werden afgekookt, is in staat om minstens honderd

vrouwen te bevredigen.

Nee mannen, loop nu niet naar de bakker. Want broodjes

met sesamzaadjes bestrooid doen het echt niet, hoor.

Maar zorg wel voor voldoende bonenkruid in de tuin. Mid-

deleeuwse monniken mochten in geen geval dit plantje

kweken in de kloostertuinen. Het consumeren van deze

groenten veroorzaakte wulpse gedachten bij de geestelij-

ken, en dat moest ten allen tijde vermeden worden in

deze vrome gemeenschappen.

Vele producten, die vandaag nog als afrodisiacum be-

schouwd worden, behoren opvallend dikwijls tot de duur-

dere klasse.Dit element zal vast en zeker bijdragen tot hun

lustopwekkende reputatie. Wat dacht je anders van oes-

ters en kreeft ? Duif en fazant ontlenen dan weer hun

kracht aan hun verliefd gedrag, dat ze alom tentoonsprei-

den. Asperges, selder en artisjok zullen het dan maar moe-

ten doen in ons winkelkarretje, want zij vallen nog binnen

een haalbaar budget. Kom je toevallig in Luxemburg, ver-

geet dan zeker niet jeMaitrankmee te brengen. Het is

een witte wijn waaraan bloemetjes van Lievevrouwebed-

stro werden toegevoegd. Beter dan Viagra, beweren onze

Luxemburgse buren…

En dan onze paddenstoelen! Morieljes, oesterzwammen

en shii-take mogen zeker nooit ontbreken op ons bood-

schappenlijstje.Een prima lustopwekkend drankje bezor-

gen ons de weidekringzwammen,Marasmius oreades.

Verzamel de morgendauw binnen een heksenkring van

deze zwammetjes, een slokje van drinken en binnen de

kortste keren sta je ‘in vuur en vlam’ als nooit tevoren.

Maar de kroon wordt toch gespannen door de alom ge-

kende truffel. Het afrodisiacum bij uitstek ! Spijtig van de

prijs, maar dat hoort er nu eenmaal bij, zoals hoger reeds

vermeld.

Een Franse legende vertelt ons het verhaal van de eerste

truffeleters. Een boer in de Périgord ziet op een dag zijn

zeug een truffel uit de grond wroeten en opeten. Hij is ten

einde raad, want deze duivelse vrucht zou zeker nog

dezelfde dag zijn varken doen sterven. Tot overmaat van

ramp wroet zijn mannelijk zwijn, de beer, ook een truffel

uit de grond en eet hem op. Maar wat ziet de boer

dan gebeuren? In plaats van dood te gaan beginnen

zijn twee zwijntjes ijverig te werken aan de

voortplanting van hun soort. Boer Pierre, kinderloos

tot op die dag, gaat naar huis en vertelt het gebeuren

aan zijn boerin. Beiden eten ze ook enkele Perigord-

truffels. Voor hun een klein kunstje, want deze

paddenstoelen groeien toch onder de steeneiken in

hun achtertuin. En het gevolg? Het gezin werd alsnog

gezegend met dertien schattige truffeletertjes.

De medewerkers van de dienst fertiliteit in ons plaat-

selijk ziekenhuis worden groen van jaloezie als ze dit

lezen.

Jos Tuerlinckx

Wie wordt vliegend-hert-spotter?

INBO (Instituut voor natuur- en bosonderzoek) zoekt in

Limburg 200 vrijwilligers die op zes zwoele zomeravonden

(van half juni tot half juli) 500 m willen controleren langs

een vastgesteld parcours waar de dieren – het grootste

insect dat we in België hebben – waarschijnlijk leven. Bui-

ten Limburg zouden ze in Vlaanderen niet meer voorko-

men. En in Voeren hebben we ze al gezien!

Dat ze de laatste jaren vaker worden waargenomen, zou

te maken kunnen hebben met het feit dat in de bossen

stammen van dode bomen nu gewoon mogen blijven lig-

gen. Vroeger werden die weggehaald.

Je aanmelden kan op www.stagbeetlemonitoring.org.

Elza Vandenabeele

Paddenstoelen als afrodisiacum

© F. Stevens, mykoweb.com
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De Harmonie van Sint-Pieters-Voeren

De eerste van bijgaande foto’s komt uit

de oude familiale doos die bij erfenis

naar mijn zus Berthe verhuisde. Van

Emiel Lemmens kreeg ik nog een foto

van die harmonie, op een ander mo-

ment getrokken. De foto’s zijn beide

genomen vóór het café annex winkeltje

van ‘Jengske’, Jean Deckers – nu Gas-

terij De Commanderie.

Er zijn mij geen statuten of verslagen

bekend, alleen maar mondelinge over-

levering en een korte vermelding in d’r

Koeënwoof 29 (2007), pag. 36: ‘Er was

een harmonie in Sint-Pieters-Voeren:

Les Echos de la Voer. Ze repeteerden in

café (ook winkel) Beuvens (daarna

Warlimont/(Warrimont?) en vervol-

gens Deckers. Boven de koestal was

een zaal voor concertopvoeringen. Die

harmonie bleef bestaan tot 1890. Rond

1950 werd een nieuwe harmonie gesticht op

initiatief van Louis Conraadt. Ze bestond maar

twee, drie jaar.’ Die laatste bewering lijkt me niet hele-

maal correct aangezien ik me nog goed herinner dat de

harmonie de kop trok bij de processie in de jaren

1955-1958. Het kan wel zijn dat ze toen al aangevuld

werd met spelers uit bijvoorbeeld Sint-Martens-Voeren.

Ik kan me enkel herinneren dat ik (geboren in 1948) als

klein menneke, tussen mijn zevende en tiende, solfège

volgde in een klein lokaaltje op de Brabanthoeve

(Beckers), dat nu is afgebroken voor een nieuw woonhuis.

Ik heb nooit een instrument gespeeld; verder dan het trek-

ken van de gros kes op wielen tijdens de processie heb ik

het niet geschopt. In datzelfde lokaal oefende ook de har-

monie. Na 1963 gingen de waalsgezinde muzikanten de

harmonie van Sint-Martens-Voeren versterken; de

anderen zochten aansluiting bij de

Vlaamse schutterij of lieten de harmo-

nie van Sint-Pieters-Voeren

helemaal vallen.

Foto boven: 1 Pierre Beckers; 2

Nn Jacquemin (de champet-

ter); 3 Louis Conraadt (dirigent

met stokje, die later naar Mo-

resnet verhuisde) ; 4 Frits Cre-

mer; 5 Joseph Dortu; 6 Gaston

Lorquet: 7 Mathieu Scheepers;

8 Jacques Van Houtem; 9 An-

toine Senden; 10 Gustaaf Lor-

quet; 11 Leon Haccourt; 12

Pierre Lorquet; 13 Benoit Con-

raadt; 14 Andrie Beckers; 15

André Senden; 16 Chrétien

Wijnants; 17 Edmond Levaux;

18 Pierre Wiertz; 19 François

Crutzen; 20 Pierre Deckers;

21 Joseph Snoeck; 22

Willy Wiertz; 23 Joseph

London.

Foto beneden: 1 Pierre Crutzen; 2 Pierre Levaux; 3 Frits

Cremer; 4 Pierre Beckers; 5 Joseph Dortu; 6 André Senden;

7 Willy Geelen; 8 Willy Wiertz; 9 Jacques Roemers; 10

Pierre Lorquet; 11 Andries Beckers; 12 Leon Haccourt; 13

Pierre Deckers; 14 François Crutzen; 15 Jean Deckers; 16

Antoine Senden; 17 Benoit Conraadt; 18 Louis Conraadt

(dirigent); 19 Laurent Flas; 20 Jacques Van Houtem; 21 Nn

Jacquemin; 22 Joseph London.

Julien Geelen,met informatie van Gabriel Levaux, Emiel

Lemmens en Jetteke Haccourt. Zoals de Duitsers zeggen:

‘Wie immer ohne Gewähr’, zonder waarborg van volledige

juistheid. Iedereen mag me correcties en bijkomende anek-

dotes doorgeven:

julien.geelen@gmail.com.
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Het was feest in mei voor de leerlingen

v an de derde graad van de PBS Voeren!

Op 22 mei kwamen de twee klassen van

het vijfde leerjaar naar Altenbroek om

op ontdekking te gaan en de natuur ver-

der te verkennen. Op 29 mei waren de

twee klassen van het zesde aan de

beurt. Zij hadden allemaal al hun steen-

tje bijgedragen aan het beheer in Alten-

broek eind november, toen is er veel

zweet gevloeid! Nu werden ze beloond

met een interactieve ietwat avontuur-

lijke tocht. En er werd opnieuw ge-

zweet, want ook de zon liet zich van

haar beste kant zien.

Eerst mochten ze op ‘schattenzoek-

tocht’ in de kersenboomgaard die we

twee jaar geleden hebben aangeplant

met leerlingen van deze school. Bij de

boom, geplant door Dimitri, lag een

schat verstopt in het hoge gras. Ze

zwermden uit, zochten de boom van Dimitri, en vonden

een grote schedel. Na wat raden, was er iemand met het

juiste antwoord: een everzwijn! De kop werd in het voor-

jaar gevonden in Altenbroek, en was indrukwekkend om

te zien.

Even later mochten ze het pad af (spannend!) en hebben

ze ervaren hoe het was om geblinddoekt je weg te moeten

vinden in de natuur, met de hulp van een touw en aanwij-

zingen van ‘soortgenoten’. Ook in de natuur zijn er heel

wat diersoorten die meer vertrouwen op andere zintuigen

dan op het gezichtsvermogen; en ook zij krijgen hulp van

soortgenoten.

Na een dwars-door-het-bos tochtje kwamen we uit bij een

veld met hoog gras, waarin we – als een reekalf – naar

beneden mochten dartelen. We zagen en voelden aan

onze benen dat bepaalde stukken van de weide ‘vet’

stonden (voedselrijk, opeengepakt gras) en andere stuk-

ken heel arm waren, doordat deze door Natuurpunt af-

geschraapt werden. Hier groeien meer bloemen en zagen

we een icarusblauwtje.

We stonden even stil bij een platbuiklibel die voor ons

bleef dansen en poseren, en dan speelden we het vogel-

geluidenspel. Alle vogels maken een ander geluid om te

communiceren met soortgenoten, bijvoorbeeld om elkaar

te verleiden, als alarmkreet, of om goed samen te kunnen

blijven. Vind jij je eigen soort terug in een wirwar van

geluiden? Dat mochten ze

uittesten!

Na een korte pauze was het tijd

voor afkoeling in de beek. Met

netjes gingen we door het water,

en we leerden dat veel diversiteit

duidt op zuiver water. We vonden

zoetwatervlokreeftjes, bloedzui-

gers, waterkevers en hun larven,

waterschorpioenen, nimfen van

eendagsvliegen, van libellen en

van waterjuffers, kikkervisjes, ste-

kelbaarsjes, en zagen ook heel wat

bosbeekjuffers dansen boven het

water.

Conclusie: de leerlingen hebben

zich goed geamuseerd en en pas-

sant ook nog heel wat bijgeleerd!

Liselotte Bollen

Natuurverkenning in Altenbroek
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Van Rina Lorquet-

Spee kregen we

enkele foto’s en

kaartjes waarop ze

herinneringen aan

haar jeugd had

genoteerd. Over

bijgaande foto,

genomen in 1943,

schreef ze: ‘Als

mijn vader voor de

zagerij in Schop-

hem boomstam-

men had gekocht,

werden die uit het

bos of de weide

gehaald met een

wagen met vier

wielen, getrokken

door vier paarden.

Eerst werden de

stammen onder-

zocht, of er geen

granaatscherven in zaten, om ongelukken voor zaag en be-

diener ervan te voorkomen. Na het op maat zagen van de

planken werden ze buiten gelegd, met een priem eronder

om te voorkomen dat ze bij drogen in de zon zouden splij-

ten. De schors werd bewaard om de kachel mee aan te

maken en het zaagmeel om onder te koeien te strooien.’

Nog een anekdote die ze erbij had genoteerd: ‘We moes-

ten ook gaan zeumeren na het oogsten op de velden,

maar werden weggejaagd door de boer die nog niet alles

had gekamd. Maar toch hadden we vijftig kilogram meel

bijeen gezeumerd!’

De foto is genomen aan het begin van de weg naar de

Vitschen en Altenbroek. Daar woonde fotograaf Cerfon-

taine. Iedereen noemde hem d’r komsa, omdat hij de ge-

woonte had iedereen die voor een foto moest poseren

een beetje te dirigeren: ‘Comme ça.’ Rina noemde hem

terloops ook d’r aftrekker. Aftrekken als synoniem voor

het maken van een foto, je hoort het ook nu oudere men-

sen in Voeren nog wel eens zeggen.

Op de achterkant van de foto stond genoteerd wie er al-

lemaal op te zien is: ‘Bemelmans met de paarden, Servais

(Spee) met Albert Halleux en Susanne Bemelmans, Fran-

çois Bemelmans en Jean Daniels komen uit de Vitschen.’

Hout voor zagerij Spee in Schophem

Wandelen met Heem en Natuur Voeren

Alleen de wandeling die was voorzien op 19 mei viel letter-

lijk in het water. Het had de hele dag geregend en op het

startuur was geen enkele gegadigde komen opdagen.

Dat was gelukkig wel anders op de voorjaarswandeling op

19 april, naar het Hoogbos in ’s-Gravenvoeren. Ons

Blaedsje wordt ook buiten Voeren gelezen, want er waren

ook deelnemers van elders. De lente was op zijn mooist,

met de fruitbomen nog volop in bloei. En schitterend

weer, dus alles voor een geslaagde wandeling.

Aan de Voer zagen we al de grote gele kwikstaart, een

vogelsoort die het moet hebben van snelstromende wa-

terloopjes. In de akkers boven de Denijskapel was het de

beurt aan de geelgors. Waar de kwik op de ‘rode lijst’ van

Vlaamse broedvogels nog de vermelding ‘bijna in gevaar’

krijgt, gaat het met de geelgors de laatste jaren iets beter:

ze staat nu onder ‘niet in gevaar’.

Dé verrassing van de wandeling was de ontmoeting met

een das. Het is al heel speciaal dat je er eentje overdag te

zien krijgt. We kregen hem (of haar) in het oog in de rand

van een veldweg. Even probeerde hij zich nog in de ruige

plantengroei te verstoppen. Maar omdat er naast de weg

alleen maar een grote open akker lag, zag hij uiteindelijk

maar één oplossing om terug naar de veiligheid van zijn

burcht te geraken: gewoon midden tussen ons door! Het

lukte nog net om er een foto van te maken (volgende

pagina).

We hadden als doel het Hoogbos gekozen, vooral omdat

daar rond die tijd de gele anemonen in bloei staan. Het is

een uitgesproken zeldzame soort, maar daar is ze nog vol-

op te vinden. We stelden overigens ook vast dat in de on-

middellijke omgeving van het Hoogbos behoorlijk gekapt

was. Een Nederlandse dame had ons daar enkele weken
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voordien al een alarmerende mail over gestuurd. In de

praktijk bleek een en ander wel mee te vallen: alleen de

‘verbossing’ van de weilanden is een halt toegeroepen.

Op 13 mei stond er een wandeling op het programma in

en rond de tuin van Val-Dieu. Fridy Maurer, onze gids ter

plekke, mocht tevreden zijn over de opkomst: meer dan

30 mensen. Eerst vertelde ze kort de ontstaansgeschiede-

nis van de abdij. En dan liet ze ons uitvoerig kennismaken

met het park, dat beschermd is als historisch monument.

De stilte, de paden, de borders, de zitbanken, een brugge-

tje over de Berwijn: het is een unieke bezinningsruimte

geworden. Een uitgelezen plek ook voor de fotoreportage

bij een huwelijk waarvan we ongewild getuige waren.

Er werd verteld over de eeuwenoude bomen; ook de

‘plantendokter’ Willy Duijsens deelde zijn kennis hierover.

Willy Machiels wist nog enkele bijzonderheden over een

wapenschild en het leven van de monniken. Victor ging op

zoek naar enkele moeilijk te vinden planten voor het her-

barium van zijn kleinzoon. En anderen maakten aanteke-

ningen als geheugensteuntje. Het iets hoger gelegen bos

dat het park omzoomt werd voor de aanwezige kinderen

een boeiende ontdekkingstuin. Elza wees er ons op dat op

die locatie vroeger een groeve was.

De lente was ons goedgezind en bij een lekker fris abdij-

bier of een koffie met taart werd nadien nog lang nage-

praat.

Van de avondwandeling op 19 juni onthouden we vooral

de boeiende uitleg die Tom Moolenaar gaf over de ge-

schiedenis van zijn huis – wellicht het oudste huis van de

streek – in Sint-Pieters-Voeren. De kern ervan gaat terug

tot de vijftiende eeuw. Even verder, in het bos, ontdekten

we dat de everzwijnen toch niet àlle bosmierennesten

hebben vernield. Een nest zelf vonden we weliswaar niet,

maar er kropen toch overal mieren rond. En nog iets ver-

der bleken velen zich nog Henri Straet te herinneren, die

hier omstreeks 1990 opgravingen naar prehistorische

silexwerkplaatsen deed. Tenslotte een dank-

jewel voor de familie Van Belleghem, die ons

een verfrissing aanbood in hun tuin.

Tot slot nog meegeven dat de volgende

avondwandelingen (vertrek telkens om 19:00

uur) zullen zijn op vrijdag 14 juli (start:

Nurop, Teuven), dinsdag 22 augustus (Velt-

manshuis, Sint-Martens-Voeren) en donder-

dag 7 september (Drees, ’s-Gravenvoeren).

Op onze website zal bijkomende informatie

staan. Een week voordien krijgt iedereen van

wie het e-mailadres hebben nog een herin-

nering.

Rik Palmans, Rita Plattau

Foto Jos Vandebergh

Foto Fridy en Hans Maurer

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren organi-

seert vanaf de zomer 2017 diverse lessen over het

snoeien van (hoogstam)fruitbomen, waarvan enkele

in Voeren. Meer informatie vind je op onze website.

Voeren is eind 2016 erkend als Erfgoedgemeente.

Dat brengt onder meer de verplichting met zich mee

om een Adviesraad Onroerend Erfgoed op te richten.

Het gemeentebestuur is intussen al gestart met het

uitnodigen van mogelijke leden. Heem en Natuur

Voeren zal er alleszins bij betrokken zijn.

Veerle Vansant (IOED Oost-Haspengouw en Voeren)

wil werk maken van het inventariseren van het ‘fu-

neraire erfgoed’ in onze gemeente. Bovenaan op de

lijst staat het kerkhof van Sint-Pieters-Voeren, omdat

daar een opruimactie is gepland. Wie wil meewerken

aan het inventariseren (opmeten en gegevens note-

ren) mag zich melden bij rik.palmans@scarlet.be.


