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Voorwoord redaktie

Op 21 september overleed Huub Mingels. Huub was

jarenlang in zijn eentje de sectie Archief. Hij

verzamelde met grote nauwgezetheid alle krante-

artikelen die betrekking hadden op Gronsveld en

Rijckholt. Grueles is hem daarvoor veel dank

verschuldigd.

De redaktie weet natuurlijk ook wel dat het niet mag

voorkomen dat er pagina's verwisseld worden. Maar helaas,

in het vorige nummer zijn de pagina's 148 en 149

verwisseld.
Wij beloven beterschap, maar we garanderen niets.

Als u bij het zien van de acceptgiro denkt: "Ik help toch

pas betaald!", dan hebt u ofwel te laat betaald, of u

begint ook al wat ouder te worden. De redaktie heeft daar

alle begrip voor, mar verzoekt u toch f 19,50 (het mag

natuurlijk ook weer iets meer zijn) zo spoedig mogelijk

(het mag natuurlijk ook weer iets eerder zijn) op haar

rekening over te maken.
Wij garanderen u wel vier afleveringen van ons tijdschrift

in 1994, vol met foto's en lezenswaardige artikelen.

Zaolige Kiesmes en Zaolig Nejaor

De redaktie

Bij de voorpagina

Rijckholt ±1915. De weg is niet geasfalteerd en er was nog geen elektriciteit. De
bomen aan beide zijden zijn pas geplant.
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Diale

Kiesvekaansie

Berke haw kiesvekaansie. Met z'n kammereutsjes Jeuke en
WOmke goange ze ien 'n wej 'n sjniehut maoke. De sjnie de
good plagkde laog zoeget vieftien sentimeter hoeg. Ze
rolde sjnieballe van oongever 'nne havve meter doersjnej,
laagte dy dry laoge hoeg len 'n rOnde nevenein, zoedat de
hut 'nne doersjnej haw van oonderhavve meter.
Neve de wej woende Tefiel, de sjmied.
Dao goang e klejn ruatsje oepe. Lena sjtaok heure kop
boete. "Kaomp uch get werme keender, d'r bevreert."
"Ich heb nog te werm", reep Jeuke truk. SjtOkker sjtiepe
en sjnaijhout woerte uaver de hut gelaag. Dao op 'n laog
sjnie dy met de roffelsjOp woert aofgesjtoeke.
Lena kaom weer aon 't ruatsje. "Keender kaomp effe ien,
ich heb kekoaw gemak." Met hon dryje trokke ze bie Tefiel
de Sjmied de poert ien. Op de maosklawwe heve ze de blOk
sjnie oonder hOn kloompe aof. Lena sjtoang boeve aon d'n
trap len de veurdeur. "Kaomp uch get werme."
De Lange Geel zaot met z'n krom lang piep neve de
kwizzenjer ien 'nne hoege rete sjtool, loorde 'ns met 'm
sjyf oag op. "Wat es dat? Hebbe ze de bOs gemis?" "Begen
dich noe weer", zaag Lena. "Keender, trek uch dao mer niks
van aon." "Jab, ich daag, dat zien t'rs dry poet 't Witte
Vrouweveld, dy hebbe hie meikevers koeme vange."
Lena sjOddelde met heure kop. "F6j, f6j, dao huurs te mich
toch weer get, ien de weenter meijkevers vange."
"Dy van Mesjtreech plOkke erpele van de bairn, dan zalle ze
ouch waol ien de weenter meijkevers vange", bromde Geel.
"En wespele zien dao byje", vOlde Jeuke aon. "Met de velt
te kalle", griemelde Geel. "Zit uch mer ater de taofel op
de baank, daan kry d'r get kekoaw." Jeuke kr-6g 'nne beker
met kuaningen Wilhelmien drop, Berke en WOmke eine met
Prinses Juliana en Preens Bernard op. Berke doeg z'n mots,
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'n sjerp dobbel gelaag en boeve zoeget twentig sentemeter
aonein geniejd, aof en laag dy neve zich oppe baank. "Dy
hebs te zieker van Sinterklaos krege?", vroog Geel. "Nei,
dy het ma mich gesjtrik van 'nnen trikkoo van Gilke de ze
haw oftgetrokke."
Dao kaom Tefiel len. "Noonde tener, es kaad, ich noe 'n
drop dreenk." Her sjodde zich 'n dropke ien, droonk e
sjlukske, driejde met z'n twie han z'nne groete knievel
ien model en droonk 't leg. "Dat deft good", en 'r sjodde
zich nog em n ien.

Top, top, dao klopde eine oppe roet. "Och, dat es Nikkela
van Miensje, kom men Nikkela", zaag Lena. "Ao, d'r heb nog
mie kompeny." Her loorde 'ns nao Geel. "Dy koeme zieker
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met dich kdorte." "Nei", zaag Geel, "dy kodme op de
oepening. Lena es e kekoawkreumke begels." "De hait zich
get droet, es de mer de laij kent vernuUke, daan lef 'r",
zaag Lena. Tefiel pagkde 'n dropkesgleske oet de kas en
zat dat vuur Nikkela neer. "Ouch 'n drop Nikkela?" Zelf
sjeidde her zich ouch nog eint ien. "Ich kaom 'ns hure of
ste muerge vreug 't perd de sjroave kens oonder zitte. Ich
mot ien 't Vroendel krote oet de koajl hoele." "Ao jao

he", zaag Tefiel, droonk 'ns aon z'n dropke, vref weer
utiver z'nne knievel, "de kens ouch drek koem." "Nei, ich
ken dat perd dis naach fleet op de sjrouve laote sjtoen.
Dezoonder riskeer ich fleet, 't es get vuur de nak te
breke." Geel zat zich 'ns good ien z'nne sjtool. "Van wie
ze d'n doed hebbe oftgevoonde, bis te geng sekon mie
zieker van de leve", vOlde her aon. "Dizze muerge heb ich
't perd van Haj van Laamber de sjroave oonder gezat. De
mich eng repliet", zaag Tefiel ien ze verbasterd Groesels
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en Fraans. "'n Wek of twie gelieje het 'r sjlaam gehaold
len Cheratte. Op de brok ien Wezent sjtoting 'nne wdoge
voUl met zek mel gelaoje. Ze hawwe 't derde perd al
d'rvuur gesjpanne meh kaome fleet boeve. Noe hawwe ze Ileum
gevraog vuur ouch 't perd d'rvuur te sjpanne. Dat doeg her
neet, waol dat van heum eleng. Ze sjponne dy dry perd ()et
en doilw dat van Ileum devuur. Her reep eine sjlaog: "All&
Max", en dao goüng 'r. 't Perd zagkde waol tot aon z'n
kneje len de keenderkopkes." "Nonde tener, den Haj kent
lege", verdudelikte Tefiel.
"Her het mich 'ns verteld wie 'r ten d'n oerlog ion Aoke
het gewerk", griemelde Nikkela langs z'n segaar doer. "Her
waor hie op verlof gewes en waor op weg nao ze koshoes.
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Ienens waor de loch void met vleegmesjiene. Her goejde
zich plat oppe groond en heel 't koffer boeve z'nne kop.
Wie 't bombardemeent Om waor sjtainge ien d'n hillen
timtrek geng twie brikke mie op em n en her haw nog zjus de
haandvat van 't koffer ien z'n han. Op de meneer wie her
dat vertelt mos te oppasse, aanders mejns te nog dat ste
de hie waors wie 't gebeurde", besjloet Nikkela. "Het 'r
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dich noets verteld wie 'r ten z'n joang jaore oft 'nne
noeteboum es gevalle?", vroog de Lange Geel. "Her tigkde
dry kier tot aon de eunderste tek en haw niks getoesjeerd.
Zjus z'n klak waor aon d'n eundersten tak blieve hange."
Geel klopde z'n piep leg en goring ten einen aosem wyjer.
"Wie 'r bie 't Menneke waor vuur z'n haor te sjnieje het
Kolla Wassenaar Ileum 'ns de vluu aofgevange. Haj waor aon
't vertelle dat 'r bié z'nne noonk len Laik, de
reloezjemeker waor, 'ns twie daog haw met gehoUlpe 'nne
wegoang sekondewyzerkes te losse. "Dat weit ich nog good",
zaag Kolla. "Doaw heb ich viertien daog zaand gevaore nao
de Gileppe." "Wat mOs te dao met zaand?", vroog Haj.
"Vuur de hew z'n kloete te sjore", zaag Kolla. "Doaw waor
't tied, kens te waol deenke", zaag Geel. "'t Es 'nne
sjoene", griemelde Nikkela, "meh noe mot ich goen".
Berke droonk z'nne kekoaw 'pet. "Vuur goer' ouch." Womke
laag zich ateruUver en heel de 'Deicer, de al leg waor, 't
eundersteboeve aon z'nne moond. "Dat het gesjmak", zaag 'r
terwyl 'r de /De-icer bekaans doer de taofel heen heef. Lena
keurde Jeuke 'ns uuver z'nne kop. "Dy vertelle zich get,
he joung." "Jao, meh v'r goen heivers", zaag Jeuke, "'t es
al duuster." Alle dry tegeliek zaagte ze bedaank.
Geel reep hon nog nao: "Es d'r weer 'ns de bOs mis, kaom
d'r mer weer len."

Gus
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Zjeng van Kleur
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Zjeng Wolfs (van Kleur) werd geboren te Gronsveld op 11

mei 1902. Zijn ouders waren Willem Wolfs en Clara (Kleur)

Paquay. Hij had een broer Mathieu die in het klooster ging

en drie zussen, Anna, Bet en Net. Al heel jong moest hij
meehelpen op het boerenbedrijfje van zijn vader, nu
Rijksweg 117. Het zou een sober leven worden van werken,
werken en nog eens werken. Tijd en geld ontbraken voor
alles wat we nu de leuke dingen van het leven noemen.

Clara (Kleur) Pa quay, de moeder van Zieng.

Gelukkig heeft Zjeng die leuke dingen nooit gemist. Hij
putte zijn levenslust uit het werken in de vrije natuur.
Als hij dan na zo'n lange werkdag aan tafel ging zitten en
een flink bord eten kreeg voorgezet, vond Zjeng het leven
wel in orde. Na het eten rookte hij nog een pijpje en ging
dan met de kippen op stok, want morgen was het weer vroeg
dag.

Hij was vele jaren bij de harmonie waar hij een oude tuba
bespeelde. Er zaten wat gaten in die hij zelf met stopverf
had gedicht. Toen hij te horen kreeg dat hij een nieuwe
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tuba zou krijgen, protesteerde hij met de woorden; "Als ik
een nieuw instrument krijg, stop ik ermee." De nieuwe tuba
kwam en Zjeng ging.
Op 15 september 1928 trouwde hij met Maria Goessen uit
Amby, geboren op 10 mei 1905. Ze kregen vijf kinderen,
Clara, Tien, Zjef, Dre en Annie. In de wintermaanden ging
Zjeng canadassen snoeien. Hij vertrok zodra het licht werd
per fiets met een "zessel" op de rug. Hele dagen hing hij
dan in de hoge bomen om de onderste takken weg te kappen.
In de winter van 1943/'44 was hij aan het snoeien in
canadassen in weilanden rond Neercanne die eigendom waren
van "Klevarie". Met een vlijmscherp bijltje hakte hij aan
een knoest op de stam van een canadas. Plotseling schoot
zijn bijltje uit en drong diep in zijn linkerknie waar het
bleef steken. Zjeng trok het bijltje er uit en wikkelde
zijn zakdoek om de knie om het bloeden te stelpen. Hoewel
hij die middag regelmatig Duitse grensbewakers had gezien,
kwam er nu niemand op zijn hulp geroep af. Zjeng besloot
dus maar om terug naar huis te fietsen. Geplaagd door de
hevig pijn trapte hij met een been via Maastricht terug
naar huis. De dokter werd gewaarschuwd en kwam nog de
zelfde dag. De wond werd verzorgd en verbonden en Zjeng
moest rusten. De pijn bleef echter en na enkele weken,
waarin de knie alleen maar dikker werd, barstte de wond
plotseling open. Volgens Zjeng kwam er wel "'nnen top"
vocht uit. De dokter werd geroepen en toen deze de knie
zag belde hij meteen een ziekenauto. Op "Klevarie"
aangekomen werd Zjeng onder behandeling gesteld van dokter
Huijnen. Deze constateerde een ernstige ontsteking als
gevolg van verwaarlozing. Hij vroeg Zjeng waarom hij niet
meteen na het ongeluk naar het ziekenhuis was gekomen.
"Nee", zei Zjeng "dat kon niet, ik was zo zwart als een
mijnwerker." "We hebben hier ook water" zei de dokter, "we
hadden je wel gewassen hoor."
De knie werd nu intensief behandeld met allerlei injecties
direct in het gewricht. De ontsteking die zich in de knie
had genesteld, wist echter van geen wijken. Men beschikte
bier nog niet over penicilline, en het duurde maanden voor
er enige verbetering optrad. Vast stond intussen dat hij
met een stijf been verderdoor het leven zou moeten. Het
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1964. De bruiloft van Annie. V.I.n.r. Clara, Zjef, Annie, Dre, Tien.
Op de voorgrond Zjeng en Marie.

was intussen voorjaar 1944 en de bevrijding naderde. In
Maastricht vielen enkele bommen in de buurt van
"Klevarie". De patienten werden in veiligheid gebracht en
men wilde Zjeng oak evacueren, mar daar wilde hij niet
van weten. "Ik mag bier nog niet eens uit bed om naar de
w.c. te gaan en nu zou ik ineens moeten gaan lopen voor
een paar bommen, nee hoor ik blijf bier", zei hij. En zo
gebeurde het.

Na een verblijf van 99 dagen in het ziekenhuis mocht hij
in mei naar huis met de knie in het gips. Hij zou nog vele
maanden thuis moeten liggen op een houten brits, die bij
mooi weer aan de straatkant werd gezet. Van bier zag hij
in augustus 1944 de terugtrekkende Duitse troepen voorbij
gaan.

Na de bevrijding probeerde Zjeng weer te gaan lopen. Oak
zijn fiets werd aangepast waardoor hij zijn stijf been
niet hoefde te buigen en hij met een been kon trappen. Het
duurde niet lang of hij werkte weer net zo hard als
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Zjeng aan het werk in het VroendeL
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vroeger. Ook ging hij weer gewapend met het "zessel" de
canadassen te lijf. Het leek wel of hij nog harder werkte
dan vroeger net alsof hij de verloren tijd moest inhalen.
Ook leek hij nog harder te zijn geworden, voor zichzelf,
maar ook voor anderen. Altijd kwam je hem tegen in het
dorp, met grote passen achter zijn handkar volgeladen met
de produkten van zijn akkers.
Het jacht maken op ongedierte zoals ratten, muizen en
hamsters was Zjengs passie. Deze snelle diertjes konden
altijd op zijn warme belangstelling rekenen. Als er een
mijt werd binnen gehaald stond hij met een platte schop of
een riek klaar om er op los te meppen. De buit werd dan
door hem zelf langs de kant van de weg op een stapel
gelegd. Als hij in de stal plotseling een rat zag, nam hij
niet de tijd een schop te zoeken maar dook pardoes op het
beest. Hij greep het met zijn sterke handen vast en liep
er mee naar de straat waar hij de rat met zoveel kracht op
de weg smeet dat "de derm aon de koont °et kaome". Een rat
die in zijn broekspijp omhoog was geklommen kneep hij in
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Bronk 1979. Links op de achtergrond Bar Broex en Ber Jacobs.

de broekspijp dood. Voor Zjeng was het leven een strijd,
de natuur bondgenoot en vijand. Deze strijd hield hij vol
tot zijn 79e levensjaar. In 1981 maakte een slopende
ziekte een einde aan zijn tot dan zo actieve leven. Hij
werd opgenomen in het ziekenhuis in Heerlen. Het was hier
dat ik een lang gesprek met hem mocht hebben. Hoewel hij
getekend was door zijn ziekte bleek hij nog steeds vol
kracht en vertelde hij vrolijk zijn levensverhaal. Ik
merkte dat deze man, ondanks zijn harde leven, het leven
had geleid dat hij wilde. De ijdelheden der mensen waren
hem vreemd. Recht door zee was Zjeng en als het botste,
dan botste het maar.
Hij overleed in Heerlen op 2 maart 1982. Achter zijn huis
trof men een stapel brandhout aan die hij had verzameld.
Deze was zo hoog dat hij hem niet door de kachel had
gekregen, ook al was hij honderd jaar geworden.

Wallie van de Weerdt
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Rariteiten

In het laatste Gruelesnummer van 1992 heeft de sectie
Natuur voor de eerste maal aandacht besteed aan
interessante waarnemingen die in 1992 waren gedaan door
leden van de sectie Natuur of andere inwoners van
Gronsveld, Rijckholt en omstreken. Ook dit jaar willen we
in dit laatste nummer aandacht besteden aan bijzondere
waarnemingen in de natuur. Opmerkelijk voor 1993 is dat
met name de categorie vlinders enkele zeer bijzondere
waarnemingen heeft opgeleverd, zeker gezien de slechte
zomer. We hebben de beer Moonen uit Cadier en Keer, een
vlinderkenner bij uitstek, bereid gevonden om een bijzon-
dere melding (de tauvlinder) iets uitgebreider te
bespreken. In het afgelopen jaar hebben we de navolgende
waardevolle waarnemingen opgetekend.

Vroege vogels

De sectie Natuur noteert elk jaar de data waarop de
zomervogels in het voorjaar terugkeren uit hun
winterverblijf. In het Paasnummer 1991 heeft u kunnen
lezen dat deze data zeer constant zijn. De boerenzwaluw
wordt meestal in de eerste week van april gesignaleerd;
bij koud weer lets later. Groot was danook de verbazing
toen op 24 maart 1993 "'t zwjelberke" het oude nest in de
stal van Pim van de Weerdt (Rijksweg 32) weer gevonden
had. Ook verwonderlijk was dat het mannelijke vogeltje na
een 5000 km lange Afrikareis in het pikkedonker, 's avonds
arriveerde. Twee weken later voltooide het vrouwtje haar
tocht. Opvallend is ook het felt dat na het uitvliegen van
de jongen van twee broedsels (8 juni en 2 augustus) de
ouder-vogels eind augustus al weer richting Sahel vlogen.
De reden van de vroege aankomst- en vertrektijden is
Grueles niet bekend.
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Vangpraktijken

Bij de familie Pomerantz (Rijksweg 4) broedde afgelopen

zomer een zwarte roodstaart (sjoaweveger) in de garage.

Mevrouw Pomerantz vertelde dat zij in de zomer van 1992

overal in de tuin vlindervleugels had gevonden. Toevallig

was ons het zelfde verhaal te ore gekomen van Piet en

Wilma van Caldenborgh (uit Sint-Martensvoeren). Wat blijkt

bier aan de hand te zijn? Een andere insekteneter n.l. de

grauwe vliegenvanger heeft net als vele tuinliefhebbers

ontdekt dat de vlinderstruik (lat. buddleia) vele

vlindersoorten aantrekt. De grauwe vliegenvanger neemt een

vast stekje in en vangt in een fladderende vlucht zeer

behendig alle vlinders van de struiken. Op deze wijze kan

hij vrij eenvoudig zijn jongen voeren. De vleugels

schijnen niet lekker te zijn en worden vakkundig

verwijderd. Zeer opvallend is het dat de grauwe

vliegenvanger het vooral op donkere vlindersoorten heeft

gemunt (o.a. dagpauwoog, gehakkelde aurelia, kleine vos,

atalanta) terwijl de lichtere soorten zoals koolwitje,

citroenvlinder en (gelukkig maar) de zeldzame

koninginnenpage (die echter bij Piet en Wilma in de zomer

bijna dagelijks in de tuin rond vliegt) de dans

ontspringen. Zo ziet u dat een cultuurplant die hier van

nature niet voorkomt, het biologisch evenwicht behoorlijk

kan verstoren. Je zou dit gedrag kunnen vergelijken met

dat van een vos die een heel kippenhok plundert om zo op

een eenvoudige wijze zijn opgroeide jongen te voeren.

Omdat de vangpraktijken van de grauwe vliegenvanger niet

om aan te zien zijn, hebben Piet en Wilma gekozen voor de

vlinders en de vlinderstruik verwijderd.

Een tauvlinder in Gronsveld
(bijdrage van dhr Moonen uit Cadier en Keer)

Op 1 mei 1993 werd in een tuin in Gronsveld (red. de tuin

van Frans en Margot van de Weerdt, Rijksweg 153a) een dood

mannetje van de tauvlinder aangetroffen. De tauvlinder

(lat. aglia tau) behoort tot de familie van de
nachtpauwogen (saturniidae) en heeft zijn naam te danken

aan een lichte vlek in vorm van de Griekse letter tau (t)

in iedere voor nachtpauwogen zo karakteristieke oogvlek in

het midden van de vier vleugels (zie foto).
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Tauvlinder. Voelspriet van mannelijke tauvlinder.

De tauvlinder-mannetjes hebben mooie, gevederde sprieten
waarmee ze zeer goed kunnen ruiken, met name de geur die
de vrouwtjes uitwaaieren.
De mannetjes vliegen overdag door hun biotoop rond op zoek
naar een vrouwtje. De biotoop is voor de tauvlinder het
beukenbos. De vrouwtjes zitten gewoonlijk op ongeveer een
halve meter van de grond tegen de beukestammen. Daar wordt
ook gepaard en vervolgens worden de eieren afgezet op de
voedselplant, de beuk maar ook wel op de berk of de
hazelaar. De rupsen zijn daar te vinden van juni tot
augustus. Voor de ontpopping maken ze een los spinsel van
zijde, de cocon. Cocons zijn moeilijk te vinden omdat ze
onder in de strooisellaag onder de beuken liggen. De
vlinders komen in Nederland meestal uit de pop in de
tweede helft van april, wanneer de beuken beginnen uit te
lopen. Meestal vinden we na de eerste week van mei nog
maar heel weinig vlinders.
Aangezien de tauvlinder een duidelijke voorkeur heeft voor
beukenbossen, met name op zandgrond, blijft de vraag wat
dit dier in Gronsveld te zoeken had. In het noordelijk
deel van het Savelsbos en bij de Riessenberg zijn enkele
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stukjes beukenbos, die weliswaar klein zijn maar verder
kennelijk wel geschikt zijn voor tauvlinders. Het is dus
mogelijk dat er een (kleine) populatie tauvlinders \ir deze
stukjes voorkomt, hoewel hier geen (recente) gegevens van
zijn. Hier vandaan kan een zwervend mannetje op zoek naar
een vrouwtje gemakkelijk Gronsveld bereiken. De afstand is
voor deze sterke vliegers geen probleem. In de
beukenbossen van de Veluwe is de tauvlinder nog gewoon.
De desbetreffende vlinder is inmiddels opgenomen in de
collectie van het Instituut voor Taxonomische Zoologie van
het Zoologisch Museum in Amsterdam.

Nog meer vlinders

Doodshoofdvlinder (1.) en rouwv1inder (r.).
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In de tuin van Jan en Ingrid van Baal (Harmonieweg 15)
werd op 30 juni 1993 rond 23.00 uur een doodshoofdvlinder
aangetroffen. De zeer grote vlinder bezocht een paar maal
een kamperfoeliestruik. Hij maakte een zoemend geluid. De
aanwezigen dachten aanvankelijk met een vleermuis te maken
te hebben. De vleugels van de doodshoofdvlinder, een
nachtvlinder, kunnen een spanwijdte van 14 cm bereiken.
Enkele weken later werd de vlinder opnieuw waargenomen en
door de sectie gedetermineerd. De doodshoofdvlinder is zo
genoemd vanwege de tekening op zijn rug, die lijkt op een
doodshoofd. De Harmonieweg blijkt een prima vlinderstraat
te zijn, want in de tuin van de familie Martens
(Harmonieweg 13) werd in de zomer een rouwvlinder
aangetroffen. De rouwvlinder is eveneens een niet
alledaagse verschijning in Gronsveld. De rouwvlinder is
herkenbaar aan de zes puntjes op zijn of haar rug
(dobbelsteentje).
In de tuin van de familie Thijssen (Broekstraat 14) werd
een ligusterpijlstaart aangetroffen en in de tuin van
Frans Huits (Rijksweg 63) twee parende
ligusterpijlstaarten. Over deze vlindersoort hebben we
reeds in een eerder nummer geschreven. Parende exemplaren
hadden we nog niet eerder waargenomen.

Parende ligusterprnstaarten.
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V.I.n.r. roodborsffapuit, paapje, blauwborst.
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Vogel-excursie rtaar de Groote Peel

Elk jaar organiseert de sectie Natuur een aantal excursies
nvogels kijken". Meestal worden gebieden in de directe
omgeving van Gronsveld bezocht. Zo nu en dan bezoeken we
ook een vogelrijk gebied op wat grotere afstand. Zo
bezochten wij op 2 mei van dit jaar het Nationaal Park de
Groote Peel in Midden-Limburg. De Groote Peel is bij het
publiek met name bekend om de knuppelpaden en de daar
broedende kokmeeuwenkolonie. Er is echter veel meer te
zien. In het voorjaar broeden er ongeveer 95 vogelsoorten.
Zeldzame broedvogels zijn: grutto, wulp, roodborsttapuit,
roodhalsfuut, geoorde fuut, blauwborst en het paapje om
maar eens een gezelschap te noemen. Als je dan ook nog,
zoals wij, tijdens de excursie behalve deze soorten het
geluk hebt de wielewaal in voile zang aan te treffen,
roestende ransuilen in de directe nabijheid van hun horst
met drie jongen ontdekt en last but not least de
blauwborst, de roodborsttapuit en het paapje naast elkaar
in het topje van een struik mag bewonderen, dan kan zo'n
heel excursie-seizoen niet meer stuk.
Nu al staat vast dat volgend voorjaar de Groote Peel weer
wordt bezocht! Interesse?

Dichter bij huis bevindt zich eveneens een natuurgebied.
Veel kleiner dan de Groote Peel en in vergelijking hiermee
mag het zelfs de naam natuurgebied niet dragen. Maar toch,
gedurende de voor- en najaars vogeltrek kan men er zeer
interessante waarnemingen doen. Getuige hiervan is de
volgende opsomming van waarnemingen, alle gedaan bij het
grindgat aan de Maas te Oost-Maarland.

20 april Ooievaar

De ooievaar stond aan de rand van een van de poelen van de
groene rivier (tussen de Trichterweg en de Maas). Het
betrof een volwassen exemplaar (rode bek, rode poten) en
was niet geringd. De ooievaar liet zich tot op 75 meter
benaderen en vloog toen op en streek een eindje verder op
de kerk van Ternaaien neer. Na ongeveer tien minuten
vertrok de ooievaar zuidwaarts.
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9 mei Paapje

Tijdens een IVN-excursie zag ik, gedurende het inleidend
praatje van de gids, in het weiland, grenzend aan de
parkeerplaats vijf paapjes op de prikkeldraad zitten.
Prikkeldraad is voor deze soort een geliefkoosde
zitplaats. Even later kwamen er nog drie paapjes bij en
nog even later nog een. Totaal negen paapjes, naast elkaar
op de prikkeldraad, waar zie je dat nog?

Het paa pie.
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9 mei Bosruiter

Dit was wel de zeldzaamste en mooiste waarneming die ik
dit jaar mocht doen. Jaarlijks worden niet meer dan enkele
tientallen bosruiters in Limburg gezien. De bosruiter is
een slanke vogel ter grootte van een zanglijster. Hij
heeft een bruin- witgevlekte rug. Zijn bulk en stuit zijn
wit. Boven zijn ogen heeft hij een duidelijke witte
wenkbrauwstreep.
Bosruiters zijn broedvogels van moerasbossen in het hoge
noorden, overwinteren in tropisch Afrika en komen zodoende
weinig in contact met de mens. Om die reden zijn ze weinig
schuw en tijdens de trek op de roestplaatsen vrij dicht te
benaderen.
Aan de rand van de grootste plas van de groene rivier,
joeg de IVN-excursie een kleine pluvier en twee
watersnippen op. Deze vlogen weg. Even later vloog nog een
steltloper roepend op maar streek na enkele meters weer
neer. Wat meteen opviel? De witte stuit, het gespikkelde
verenkleed en vooral het rustige karakter.

18 september W atervogeltelling langs de Maas

Tijdens deze telling, die gedurende de herfst- en
wintermaanden een maal per maand in geheel Nederland langs
de grate rivieren wordt gehouden, zag ik, naast de
gebruikelijke soorten, twee gekraagde roodstaarten
(familie van de meer algemene zwarte roodstaart) een
overtrekkende zwarte specht en als klap op de vuurpijl een
visarend die zojuist een flinke vis gevangen had en
daarmee, moeizaam laag boven de grand scherend, hoogte
trachtte te winnen, daarbij voortdurend lastig gevallen
door enkele zwarte kraaien en zilvermeeuwen. Uiteindelijk
slaagde hij erin, na enkele malen zijn verenkleed droog
geschud te hebben, met zijn prooi te ontkomen.

10 oktober Nationale vogel-teldag

Op'deze dag hebben we met drie man langs de Maas vanaf
Heugem tot aan de Belgische grens geteld. In totaal werden
er zo'n 4600 vogels geteld, verdeeld over 73 soorten. De
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kokmeeuw was duidelijk de winnaar met 1006 exemplaren
(slaaptrek niet meegeteld) met als goede tweede de
aalscholver met 542 exemplaren. In een overtrekkende V-
formatie aalscholvers vloog als tweede in de formatie een
casarca-eend mee!
Vermeldenswaard is nog, dat we die dag twaalf ijsvogels
hebben geteld (dubbeltellingen vrijwel uitgesloten).

31 oktober Excursie met jeugdgroep

Sinds enkele jaren heeft de sectie Natuur ook een
jeugdgroep. Met de jongens en meisjes van deze groep,
alien in de leeftijd van tien tot veertien jaar, worden
steeds wisselende programma's afgewerkt. Een excursie
"vogels kijken" stond 31 oktober op het programa.
Uiteraard was het grindgat in Oost-Maarland ons doel.
Meteen aan het begin was het al raak. Vrij laag en op
korte afstand vloog een havik langzaam aan ons voorbij.
Aan de grootte te zien betrof het een vrouwtje. De vogel
was namelijk beduidend groter dan de altijd aanwezige
zwarte kraaien. De mooiste waarneming die dag was toch wel
de enorm grote groep overtrekkende aalscholvers. Na een
vluchtige telling kwamen we op zo'n 350 vogels!

Torenvalk

In de "Sjechelder" broedde dit jaar voor het tiende jaar
achter elkaar in de zelfde nestkast de torenvalk. Weer met
goed resultaat: vijf jongen.

Zoals uit het voorgaande blijkt is het altijd de moeite
waard om je ogen de kost te geven. Denkt u jets bijzonders
te zien, schroom niet om iemand van de sectie Natuur te
bellen. Mogelijk krijgt uw vondst (zoals bij de
tauvlinder) een mooi plaatsje in een Nederlands museum. U
kunt contact opnemen met Pim van de Weerdt (04408-2806) of
Hub Reumers (04408-2868).

Sectie Natuur
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Wat maog 't zien?
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Twee voorwerpen om te raden. Degene die precies weet te
vertellen waarvoor ze vroeger gebruikt werden, ontvangt
van onze sectie een rolmeter.
Reacties naar Frans Huits, telefoon 1683, of naar John van

de Weerdt, telefoon 2667.

Sectie Streekmuseum

Avenue Blonden

Historiefes4

AVENUE

BLONDEN
ETR O TRAVAUX COMMUNAux

AMUR u PROJET Of TRANSFORMATION Of
Vat: OE COMMERCE

pr)A5 /Eta01S- LIESE IOW

1

Vlakbij het centrum van de stad Luik ligt, in het
verlengde van de Avenue d'Avroy, de Avenue Blonden. Deze
straat is genoemd naar Hubert Guillaume Blonden, op 16
september 1816 in Gronsveld geboren en telg uit een oude,
vooraanstaande Rijckholtse en Gronsveldse familie. Een
jaar geleden verschenen in dit periodiek reeds twee
artikelen over de handel en wandel van de familie Blonden
in de 17e eeuw (Grueles jaargang 12 nrs. 2 en 3).
Hubert Guillaume was een zoon van Guillaume Blonden en
Joanna Elisabeth Berghmans. Het echtpaar Blonden-Berghmans
woonde in het Hodfke (waarover later meer).
Reeds op jonge leeftijd verlaat Hubert Guillaume zijn
geboortedorp. Hij is betrokken bij de oprichting van de
eerste spoorwegmaatschappij in Belgie, en wordt in 1835
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aangesteld bij het Beheer van Bruggen en Wegen, waar hij
tot 1857 in functie blijft. Hij aanvaardt enkele politieke
functies, waarin hij de liberale beginselen uitdraagt.
Intussen is hij getrouwd met Albertine Fraikin. Zij was
afkomstig uit Limbourg, het stadje waar Blonden in 1848
tot wethouder wordt benoemd. Van 1854 tot 1870 is hij lid
van de Provinciale Staten van de provincie Luik.
Zijn bekendheid krijgt Blonden echter uit de functie die
hij in 1857 verwerft. In dat jaar wordt hij benoemd tot
ingenieur-directeur Openbare Werken van de stad Luik. In
deze functie is Hubert Guillaume een van de scheppers
geweest van de moderne stad. De uitvoering van zijn
plannen ging echter met grootschalige afbraak van huizen
en verbreding van straten gepaard. De stad voldeed volgens
Blonden niet meer aan de hygienische normen en moest weer
gezond worden gemaakt. Luik werd bij voorbeeld in 1854 en
1866 door cholera-epidemieen geteisterd. Enkele citaten
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817, Blondes. Hubert-Civil/vane Blonde,
Liege, Universal, Collections ertiniques.

BULg.

uit zijn plannen: "De huizen, die in stegen van niet
breder dan 70 centimeter staan, zijn nauw, somber en niet
meer dan oude barakken." De werkzaamheden aan de Rue
Bruxelles en de Rue Table de Pierre maakten het
noodzakelijk "... 115 huizen af te breken, waarvan een
groot aantal somber was, weinig frisse lucht kreeg en in
een slechte staat verkeerde." Voor de reconstructie van de
Pont des Arches moest eveneens een groot aantal huizen
sneuvelen ten behoeve van een toegangsweg van 16 meter
breed.

Vanwege deze grootschalige reconstructie van straten en
woonwijken, die ingrijpende gevolgen had voor de
plaatselijke bevolking, was Blonden niet bij iedereen
geliefd. Zijn plannen waren dan ook aan kritiek
onderhevig, getuige de spotprenten die van hem verschenen.
Toch moet de stadsvernieuwing ook gezien worden in de
geest van de tijd waarin Blonden leefde. In dezelfde
periode werden ook in andere grote steden omvangrijke
veranderingen en uitbreidingen doorgevoerd, zoals de
aanleg van de grote boulevards in Parijs en (dichter bij
huis) de afbraak van de stadsmuren van Maastricht.
In een in 1880 geschreven boekje ter gelegenheid van de
50e verjaardag van de onafhankelijkheid van Belgie,
behandelt Blonden de uitbreidingen en veranderingen van
Luik sedert 1830. Over zijn belangrijkste project, de
bebouwing van het stadskwartier Ile de Commerce, waarmee
in 1869 werd gestart, schrijft hij: "... en 10 jaar later
bezat de stad van St. Lambertus een charmante groep huizen
met een uitzonderlijk architectonisch karakter, gebouwd
met goede hygienische voorzieningen en gelegen te midden
van groene grasperken en charmante promenades..."
Hubert Guillaume Blonden gaat in 1880 met pensioen. Ruim
een jaar later, op 15 december 1881, overlijdt hij aan een
hartkwaal. Zijn vrouw was enkele jaren eerder gestorven.
Het echtpaar liet twee dochters na, Alicia en Leonie.
Reeds tijdens zijn leven was Hubert Guillaume door de
Belgische koning benoemd tot ridder in de Leopold-orde.
Tijdens de zitting van de gemeenteraad van Luik op 18
december 1881, 3 dagen na zijn dood, wordt unaniem
besloten een straat naar Blonden te vernoemen. Op 13
februari 1882 besluit de raad dat het linkerdeel van de
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toenmalige Avenue d'Avroy, vanaf de Rue Raikem tot aan het
uiteinde van het voormalige Ile de Commerce, voortaan de
naam Avenue Blonden zal dragen. In 1900 wordt de weg
verlengd tot de Rue de Fragnee.
Hubert Guillaume Blonden was niet de enige Gronsveldenaar
die in de vorige eeuw buiten zijn geboortedorp furore
maakte. De Publications, het jaarboek van het Limburgs
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, wijdt in de
jaargang 1881 een artikel aan Blonden, waarin de
loftrompet wordt gestoken over de prestaties van
Gronsveldenaren in den vreemde. Wij citeren: "We roepen
naar aanleiding van de dood van onze Limburgse stadgenoot
in herinnering dat verscheidene personen, oorspronkelijk
afkomstig uit het dorp Gronsveld, in Belgie bijzondere
posities hebben verworven. Deze zijn: ingenieur-directeur
van Bruggen en Wegen, Th. Lebens te Antwerpen; zijn zoon
Emile Lebens, leraar architectuur aan de Academie voor
Schone Kunsten te Luik; de heer Felix Blonden (broer van
Hubert Guillaume, P.D.), opzichter van Bruggen en Wegen te
Dinant; wijlen de heer S. Goessens, zeer gewaardeerd
medewerker bij de Staatsspoorwegen te Brussel; de heer
Eugene Bloem, ingenieur te Courtrai; de heer Ed. van den
Boom, kunstenaar en muziekcriticus te Luik; zijn broer de
heer J. van den Boom, kunstenaar en leraar te Luik. Deze
namen doen Gronsveld eer aan, en ook de provincie Limburg
die in het buitenland een groot aantal talentvolle,
geleerde mannen telt."

Zoals reeds aangegeven woonden de ouders van Hubert
Guillaume Blonden in het Hodfke in Gronsveld. In de
ledenlijst van de schutterij treffen we vader Guillaume
Blonden aan met de toevoeging "van 't Hufke".
Het Hodfke was een boerderij die in 1927 werd afgebroken
en die stond op de plaats waar zich thans het huis van de
familie Doyen bevindt (eveneens Hoafke genaamd, Rijksweg
47). De stallen van deze boerderij waren langs de

(huidige) Rijksweg gesitueerd. Het woonhuis stond
zuidelijk daarvan, dwars op de Rijksweg, met de voorkant
naar het zuiden (zie foto). Het goed omvatte toen niet
alleen het huidige perceel Rijksweg 47, maar tevens de
naastgelegen grond van het huidige perceel Rijksweg 45

Het Hoefke.

(thans familie Slijpen).
Over de naam HoAfke bestaat het volgende, uit overlevering
stammende verhaal. De familie Blonden zou in de 15e eeuw
gewoond hebben op de Panhof, een grote hereboerderij
waaraan verscheidene heerlijke rechten verbonden waren.
Als we de verhalen mogen geloven, wierpen de mannelijke
vertegenwoordigers van de familie Blonden zich, naar
voorbeeld van de graaf van Gronsveld, tijdens de
belegering van Maastricht door de Spanjaarden in 1579 in
de strijd en verdedigden zij de stad met heldenmoed.
Sommigen verloren daar het leven bij, anderen werden
geruineerd omdat de Spanjaarden als represaillemaatregel
huizen van tegenstanders, en dus ook de Panhof,
verbrandden. De Blondens bouwden in het midden van
Gronsveld een nieuw, bescheidener onderkomen onder de naam
Hoafke, hetgeen boerderijtje betekent.

Na de dood van haar man Guillaume in 1820 trouwt de 36-
jarige Joanna Elisabeth Berghmans opnieuw, nu met de 11
jaar oudere Christiaan van den Boom, een gepensioneerde
militair. Een dochter uit dft laatste huwelijk, Elisabeth,
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Spotprent op de omslag van het satirisch tijdschrift "Rasoir", van 21 oktober 1871,
voorstellende Blonden die Outre-Meuse gezond heeft gemaakt. Let op "chlore" en
"cholera".
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trouwt met Laurentius Halders uit Rijckholt. Laurentius en
Elisabeth Halders-Van den Boom n zijn de grootouders van
onder meer Zjeng en Leo Halders en Lieske Halders
(Bernards). Zjeng en Leo Halders hebben ons bij de
totstandkoming van dit artikel uitvoerig van informatie
voorzien.
Het Hodfke is in de 2e helft van de 19e eeuw in eigendom
overgegaan op Hubert Guillaume Blonden (onze Luikse
ingenieur). Na diens dood in 1881 komt het huis in bezit
van zijn twee dochters, die overigens in Luik blijven
wonen. De hiervoor genoemde familie Halders-Van den Boomn
pacht het goed en woont in die jaren in het Hoafke.
Zjeng en Leo Halders hebben hun vader (Louis Halders,
geboren in 1875) dikwijls horen vertellen dat de naast het
Hoafke gelegen wet (thans perceel Rijksweg 45) vol met
notebomen stond. De noten werden in het najaar verzameld,
gedroogd en verkocht. Waren er in een jaar veel noten, dan
had de familie Halders een goed jaar. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog zijn veel bomen omgehakt. Uit het hout werden
geweerkolven gemaakt.
Zoals vele Gronsveldenaren in die tijd toog vader Louis
Halders naar Luik om het timmervak uit te oefenen. Aldaar
ging hij geregeld op bezoek bij Alicia en Leonie Blonden.
Op hun beurt kwamen de beide dames in de zomermaanden naar
het Hodfke, dat zij als hun buitenverblijf beschouwden.
Zjeng Halders weet dat zijn grootouders dan altijd de
opkamer in orde brachten.
En logeerden de dames Blonden in het Hodfke, dan kon
Gronsveld hoog bezoek verwachten. Op zondagmiddag namelijk
kwam burgemeester Pyls van Maastricht per koets op

koffievisite bij de dames. De burgemeester was in Luik op
kostschool geweest en kende de familie Blonden vanuit die
tijd.

Louis Halders verhuisde begin deze eeuw, na zijn huwelijk
met Catharina Goessen, naar het huts waar thans de familie
Bert van de Weerdt woont (Rijksweg 97). De laatste
bewoners van het Hoafke waren Louis zuster Leonie en haar
man Zjang Spronck. Zoals reeds vermeld, werd het Hodfke in
1927 afgebroken.

7)-
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Zjeng en Leo Halders verhalen enthousiast en met enige

trots over hun beroemde Luikse oud-oom Hubert Guillaume

Blonden en het wel en wee van diens familie te Gronsveld.

Over het einde van de glorieuze loopbaan van Blonden is

hun echter een andere lezing bekend dan die uit officiele

bronnen. Binnen de familie deed het verhaal de ronde dat

de Luikse ingenieur-directeur bij een van zijn laatste

werken, te weten de bouw van een brug over de Maas, een
fout zou hebben gemaakt. Blonden zou hierdoor met pensioen

zijn gestuurd.
We hebben echter nergens een schriftelijke bevestiging van

dit verhaal kunnen vinden. Het lijkt overigens
onwaarschijnlijk dat, els Blonden in diskrediet zou zijn
geraakt, de gemeenteraad van Luik zo snel na zijn pensioen

(1880) en zijn dood (1881) unaniem zou besluiten een
straat naar hem te vernoemen. Bovendien ging hij op een

gangbare leeftijd met pensioen.

Avenue Blonden, 1887.
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De lege plek op de voorgrond is het graf van Guillaume Blonden op het kerkhof van
Robermont. Geen pompeus grafmonument, zoals verwacht mocht worden. Oor-
spronkelijk was het stukje grond afgezet met een eenvoudig hekwerk. Dat is kort
geleden weggehaald.

Mocht een en ander toch op waarheid berusten, dan heeft
Blondens "misstap" kennelijk geen afbreuk gedaan aan de
grote waardering die men had voor zijn verdiensten voor de
stad Luik.
Deze waardering wordt ook verwoord in de rede die op het
kerkhof van Robermont werd uitgesproken bij het graf van
Hubert Guillaume Blonden. De spreker, ene Verdin, haalt
daarin het door Blonden geschreven verslag aan over de
stedelijke ontwikkeling van Luik sedert 1830:
"In het boekje staat een zin die men eruit zou moeten
lichten en in gouden letters zou moeten afdrukken op de
grafsteen van de overledene; deze zin luidt:
'Onder de heilzame invloed van het merendeel van de werken
is de behoeftige bevolking, zwak en uitgeteerd als zij
was, krachtig geworden, zoals niet alleen door artsen is
geconstateerd, maar door alien die de bevolking van toen
hebben gekend; het sterftecijfer dat in 1838 nog 34,71 per
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1000 inwoners bedroeg, ligt nu beneden de 25,50 en de stad

Luik, hoe ongezond zij ook was, is vandaag een van de

gezondste steden in Europa.'
Waarde vriend, deze zin, zo kort geleden door jouw
verzwakte hand geschreven, is het verhaal van je carriere

en de mooiste aanspraak die je kunt maken op de

erkentelijkheid van je stadgenoten.
Vaarwel Blonden! Uit naam van de stad Luik die je zo hebt

bemind en die je zo edel hebt gediend, vaarwel!"

Piet Daemen, in samenwerking met Jan Driessen, Fieke
Lakmaker en Jo Purnot
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Foto

±1940. V.I.n.r. Jeu Waber, Michel Waber, Jean van de Weerdt.
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1935. Appels sorteren aan de Oosterweg. Wis Houten, Guilleaume Cilissen,
Ber Pieters, Pierre Jacobs.

Juli 1956. Onderwijzend personeel Lagere School Gronsveld, vOor de pastorie.
Achter: Jean van Baal, deken Pieter Hoogers. Midden: burgemeester Emile Smeets,
juffrouw Hubertine Ply/men, juffrouw Elisabeth Schuren, juffrouw Alfonsine Lacroix,
juffrouw Therese Braeken, Fernand Schweitzer. Voor: Paul Rosier, kapelaan Michel
Kuppens.
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Gezien

Nadat Jeanne en Hub Hameleers-Frijns het besluit hadden
genomen om kleiner te gaan wonen, duurde het nog enkele
jaren voordat ze het huis Rijksweg 27 te Cronsveld
kochten. Het huis was geheel gerestaureerd en nadat enkele
aanpassingen door Hub waren aangebracht, konden zij in
augustus van het vorig jaar de woning betrekken.
Het huis dateert uit ± 1700 en omdat Jeanne en Hub van
antiek houden, hebben zij hun woning in deze stijl
ingericht. Zelf vinden zij dat hun mooie antieke meubelen
nu zelfs beter tot hun recht komen dan in hun vorige
woning in Heugem.
De bewoners van het pand op de onderstaande foto houden,
zoals u kunt zien, ook van oude spullen maar dat is iets
voor de volgende keer.

Sjef Cans
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We huelp Os?

Wie zijn dit?

Wie zijn dit?
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Top oniemen
Aent Muerken

Aent Muerken (aan het muurtje) is een oud toponiem dat we
vandaag niet meet kennen. Het komt ook niet voor in de
"Diksjener".
De oudste vermelding trof ik aan in de beschrijving van
het landgoed van Hendrik van Heer, een beschrijving die
dateert uit 1444: "Item aenden kampe aen dat muercken
light eijn bonder ende nueghen cleijne roeden."
Aan de hand van een kaartje van de wijngaardshof,
gedateerd 1712, genaamd "aent muerken", 1 bunder en 9
kleine roeden groot, kon ik het desbetreffende perceel
terugvinden op de kaart van TOrring-Jettenbach, omdat op
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het kaartje van de wijngaardshof ook de "reigenoten" staan
aangegeven.
Het perceel bevindt zich nagenoeg in de noordelijke hoek
die de "Grob" maak(te) met het "Wiegerswegske". De
verbindingsweg tussen de "Molenweg" en de autoweg loopt er

recht overheen.

Hoe komt een perceel aan een dergelijke naam?
Ik kan me nauwelijks voorstellen dat middeleeuwers in het
veld, althans een behoorlijk eind buiten de bebouwde kom,
muurtjes bouwden om een perceel af te bakenen, terwijl ze
zelf meestal in houten huizen of vakwerkhuizen woonden.
Alleen de rijken hadden stenen (of mergel) huizen. Ook
lagen en liggen de stenen in het veld niet voor het
oprapen, zoals dat in streken het geval is, waar wel
muurtjes als afscheiding gebruikt worden.
Vreemd dus, zo'n muurtje in het veld.

Tenzij dat muurtje een restant was van een ouder gebouw.
Het gebied ten zuiden van ons perceel, ten oosten van het
"Wiegerswegske" heet "op de Veldhoef". De "Diksjener"
vermeldt over "op de Veldhoef": "Perceel dat
waarschijnlijk herinnert aan een boerderij die daar
eertijds heeft gelegen." Die waarschijnlijkheid wordt door
"Aent Muerken" een stuk groter.

Piet van Caldenborgh
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Rubriek en artikel afl. biz.

Activiteiten agenda

2 56

Archeologie

De Kluis 3 162

Dorp en Milieu

Het ongevalskruis "Aachter ien de
sjtraot" 1 32

Het kruis "ien de Sjlak" 2 77

Het kruis aan het Maasveld 3 128

Dialect

De knech van Zjeuf 1 10

Dao kaom ich fleet oft wies 2 58

Berke Oft nao de bewaorsjaol 3 115

Kiesvekaansie 4 171

Foto

1 45

2 104

3 158

4 207

Gehuurd

Keendertaol 2 111

Keendertaol 3 167
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Rijckholtse historie 1 18
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Bevrijd! 3 133
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Ken d'r han nog

Dries van Worn 1 36

Zjirra Goessens 2 95

Zjef Hayen 3 146

Zjeng van Kleur 4 177

Natuur

Koelekraoje 1 7

Kerkuilen 2 61

De vliegenzwam 3 142

Rariteiten 4 185

Streekmuseum

Toekomstplannen 1 17

Jong geleerd is oud gedaan 2 75

Bedaank! 3 124

Wat maog 't zien? 4 195

Toponiemen

Aent Muerken 4 213

Van aal en nog get

Lierlaw roake 2 73




