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Jeugdgroep op kamp!
Eind augustus‘99 hielden onze Jeugdleden hun eerste kampeerweekend.
We laten de kinderen aan het woord;
Dag 1
We verzamelden op het marktplein. Daar vertrokken we in groepjes voor
een speurtocht waar je natuurvragen moest beantwoorden. Daarna arriveerden we bij het kamp. We gingen eerst onze slaapspullen in de tent leggen.
Daarna mochten we het bos in om hutten te bouwen. Toen we een tijdje
gespeeld hadden gingen we eten, daarna mochten we met onze hut verder.
Toen gingen we potjes begraven om insecten te vangen en maakten we
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Natuuragenda
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29, vr 20h
+

jaarvergadering
dialezing sier– en
moestuinen

november
7, zo 9:30
13, za 9h
17, wo 21h
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natuurwandeling
werkdag natuur
Leoniden
dialezing historie
ruilverkaveling
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20, za 13:30 Jeugdgroep
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Dit is dan het elite gezelschap van het jeugdkamp 99. Na wat te hebben
gestookt en gerookt en de boel afgebroken, was het aangenaam verpozen
tussen de schillen en de dozen.
verder nog een wandeling. Toen we terugkwamen gingen we rododendrons
uit de grond trekken en sprokkelhout zoeken. Toen we bij het kamp
terugkwamen mocht het kampvuur aan. Daar gingen we met stokken in zitten duwen of je ging verder met je hut. Daarna maakten we weer een wandeling. Toen we daarvan terugkwamen mocht je zelf weten wat je ging doen.
Toen het donker was gingen we een reflectortocht doen. Als je daarvan
terugkwam mocht je opblijven of naar bed gaan.
Dag 2
‘s Morgens vroeg gingen we reeen kijken en de reflectors van de bomen
halen. Toen we terugkwamen gingen we weer in het vuur zitten duwen en
stoken totdat iedereen op was. Toen iedereen op was gingen we ontbijten.

december
3, vr 20h

dialezing Spaanse
Extremadura +
zonsverduistering
5, zo 9h30 natuurwandeling
11, za 9h werkdag natuur
18, za 13h Jeugdgroep
Vogelrevalidatie
Centrum Zundert

januari
7, vr 20h
8, za 9h

ledenavond
met quiz
werkdag natuur
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Daarna mocht je aan je hut bouwen
of in het vuur stoken of duwen. Een
tijdje later gingen we kijken of er
iets in onze potjes zat die we de
vorige dag hadden begraven. We
hadden kevertjes en spinnen en

hopen dat er volgend jaar weer een
is.
Zaterdag 28 en zondag 29 augustus
gingen de kinderen van de Jeugdgroep Mark & Leij op kamp naar

mieren gevangen. Hierna maakten
we weer een wandeling waarna we
middageten kregen. Na het middageten mocht je weer verder met
je hut. Even later deden we sponzengevecht. Na het gevecht moest
iedereen droge kleren aan. Daarna
deden we een spel waarbij je een
vraag moest beantwoorden, als het
antwoord goed was mocht je met
een hamer een klap op een spijker
geven. Wie zijn spijker het eerst
helemaal in de boomstam zat had
gewonnen. Daarna gingen we nog
even spelen in het bos. Even later
gingen we naar huis maar eerst gingen we naar het marktplein waar
onze ouders stonden te wachten.
Het was een heel leuk kamp en we

de Hondsdonkseweg in Chaam.
Wij vertrokken op het marktplein
met zeer goed weer in vier groepjes
van vijf kinderen en acht begeleiders voor de fotozoektocht richting
ons kamp. Na onze lunch te hebben
opgegeten gingen we
een hut bouwen en
een mooie wandeling
maken in het bos.
‘s Avonds kregen we
lekkere frietjes met
knakworstjes. Rond
8.30 uur vertrok de
eerste groep het bos
in voor de reflectortocht. ‘s Avonds laat
genoten we nog van
een mooi kampvuur

Brent en Karst Keijzers

met lekker vers gebakken broodjes.
Rond de klok van 11 gingen we
naar onze tenten voor onze welverdiende nachtrust. ‘s Morgens waren
we weer vroeg uit de veren om een
ochtendwandeling te maken samen
met Fred.
Na het ontbijt gingen we weer
gezellig het bos in en kwamen we
langs een super dikke boom van om
en nabij de 3,5 m dik. Zondagmiddag aten we voor de laatste keer in
het bos. In de namiddag vermaakten
we ons nog met natte sponzen. Het
werd een echt sponzengevecht.
Na alles te hebben ingepakt zijn we
weer richting Chaam gefietst, waar
onze ouders ons stonden op te
wachten.
We hebben een grandioos kamp gehad dankzij de zeer goede begeleiding van het hele team. Nogmaals
van alle leden van de Jeugdgroep
hartelijk dank!!!
Caroline Gooijers

Kamp Mark en Leij
Zaterdag 28 augustus;
De eerste dag gingen we fietsen
naar het kamp in het bos. En daar
scheen de zon. Alle tassen lagen op
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we gingen op kamp
ieder had een zaklamp
want ’s avonds met de spooktocht
waar niemand gillen mocht
liet Wim Daphne schrikken
dat was echt kikken
Daphne gaf een gil
Wim dacht, dat is wat ik wil
daarna bij het kampvuur, met je handen er dichtbij
ik sliep lekker op een luchtbed, helemaal van mij
’s morgens gingen we dauwtrappen, voor mij veel te vroeg
de spooktocht was wel genoeg
en dan de broodmaaltijd met voor elk:
een heel brood, drie ons vlees en een liter melk
veel te veel boter, veel hagelslag en vijf plakken kaas
wie dat heeft ingekocht is voor mij een dwaas
’s middags nog een waterfeest
Sonja en Wim gedroegen zich als een beest
er wordt zelfs gemompeld
dat Joep is ondergedompeld
maar toen ik met mijn blote voeten in de brandnetels had gestaan
was het met mij verder wel gedaan
iedereen lag in een deuk
het weekend was hardstikke leuk
ik vond het gaaf, ik was er bij
met het kamp van Mark en Leij
Simone van Oord
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een hoop bij elkaar. Toen gingen
we in het bos wandelen door een
doolhof. Toen het avond was was er
een kampvuur. Na het kampvuur
liepen we een reflectortocht. Om 11
uur ging ik naar bed.
Zondag 29 augustus;
Om ongeveer 9 uur ’s morgens gingen we weer in het doolhof wandelen en dat was fijn. In een van de
potjes vonden we een sprinkhaan.
We hebben nog een beetje bij het
kampvuur gezeten. En toen hebben
we boterhammen gegeten met salade. Vlak bij het doolhof was ook
een vijver en daar gooiden we
steentjes in. En daarna gingen we
spelletjes doen. En toen ging ik met
papa naar huis. Dank je wel aan alle
leiders.
Anouk van Beijsterveldt

Nieuwsbrief

Mark & Leij Nieuwsbrief

5

Op zoek naar de corona
Op 9, 10 en 11 augustus 1999 ondernamen 35 leden van onze veelzijdige natuurvereniging een reis
naar de totale zonsverduistering in
Frankrijk. Onderstaand een verslag van een van de deelnemers,
Ab Sintnicolaas.
maandag 9 augustus
Het is bijna 8.00 uur in de vroege
morgen als we Chaam binnen rijden.
Het is nog stil; de vesting is nog in
ruste.
We zoeken naar het “Marktplein”.
“Je hebt het toch wel goed gelezen
in het programma-boekje?” “Op het
Marktplein verzamelen!”
Als we het niet kunnen vinden en
ook geen bus zien die aanstalte
maakt af te reizen naar het zuiden
van ons en het noorden van Frankrijk raadplegen we een infobord. In
Chaam bestaat geen “Marktplein”.
De eerste verduistering op weg naar
de zon.
We doorkruisen nog maar eens de
vesting Chaam en ontdekken een
Belse bus met chauffeur en Jacques
en zijn vrouw. “Ja, we gaan kijken
hoe de zon verdwijnt.”

“Ik kan met deze bus niet op het
kermisterrein komen” zegt de
chauffeur (later “onze Bertus”) “dus
ze vinden ons wel hier.” Hij heeft
gelijk. Uit de schemer duiken een
aantal Mark-en-Leijers op; bepakt
en bezakt. Stoeltjes, kijkers, blikjes
bier en frisdrank en vooral goede
zin en allemaal op zoek naar …. de
corona!

corona heeft niets te maken met een
Sumatra dekblad en een melange
van Zuid-Amerikaanse tabak, gedroogd, hangend onder een tropische zon. Nee, beste lezer, DE corona waar wij naar op zoek gaan is
die, die zichtbaar wordt bij een volledige zonsverduistering.
Als alle koppen om kwart over
acht zijn geteld gaat het gas er op

Voor de onwetenden onder u: DE

en vertrekken we met de neus van
de bus naar het zuiden.
Het is al snel duidelijk, dat de Chamenaren in de meerderheid zijn,
maar de “Heerlijkheden Galder en
Bavel” laten zich niet onbetuigd. Er
zijn “snelkoppelingen” te ontdekken. Al in het verleden gingen jongelingen zich te buiten buiten de
wallen van de eigen vesting. “Ik
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ken Bavel wel” zegt Sophie en dat
is niet het laatste dat ze van zich
laat horen.
Na een gezellige koffie- en plaspau-

ze belanden we in een restaurant in
Inor. Madam vraagt hoe de
“boissons” worden afgerekend. En
dan plotseling treedt de organisatie
uit de anonimiteit. Ze regelen een
gezamenlijke nota, die zal worden
omge sl a ge n pe r d ee l ne me r.
Niemand mort, maar veel belangrijker is te constateren hoe bescheiden
onze “reisleiders” zijn. Na een perfect verzorgd boekje en tot zover
vlekkeloos verlopen tocht zijn ze
stil en bescheiden. Nu al ziet eenieder hoeveel werk het heeft gekost
om het ons naar de zin te maken.
Het is aan ons om stil te zijn uit
dankbaarheid.
Langs ‘s Heren wegen belanden we

in de linies van de Eerste Wereldoorlog. Voor de Fransen nog steeds
de enige echte oorlog. Bedrukt lopen we over de Amerikaanse begraafplaats, waar in stram gelid
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14.000 kruisen ons herinneren aan
de 56.000 jonge mensen die in de
laatste weken van de “Grote Oorlog” hun leven lieten voor de verdediging van vrijheid. Ze kwamen van
ver en wisten niet altijd waar het
om ging.
Op een van de kruisen staat de
naam “Ansems”; een oom van Jack
en geleund tegen een boom vertelt
hij het verhaal, zoals zijn familie
dat kent.
Een jonge gelukszoeker, die met
vrienden vertrekt naar de Nieuwe
Wereld en zich vrijwillig opgeeft
voor de verdediging van de grond
waar zijn wortels eens opschoten.
We zijn stil als het carillon over de
stille vlakte “Stars and Stripes” laat
horen.
Het is meer dan tachtig jaar geleden, maar is in feite nog zo actueel,
dat we allemaal in stilte onze eigen
invulling geven. “De deelnemers
zijn onder de indruk” zegt Wim.
Aan de einder trekt het zwerk dicht.
Grijs en dreigend. Flitsend als een
politiecamera bij snelheidscontroles. Herkent Albert het? We hebben
het niet gevraagd. De natuur in dit
deel van Frankrijk is zo majestueus
en weids, dat je het accepteert; het
hoort er bij. Zien we met zulk rot
weer wel de Corona? De spanning
stijgt.

Aubreville, Hotel Du Commerce
De bus parkeert en we stappen uit.
De eerste druppel valt en we krijgen
niet de kans onze bagage uit de bus
te halen. De wolken breken open en
een waar natuurgeweld dondert op
ons los.
Bomen bezwijken en versplinteren
onder onze ogen. “Het zijn wilgen”
zegt een echt lid, “die zijn zwak van
hout.”
In de Frans-kale gelagruimte klitten
we wat bij elkaar. Albert laat regelmatig het deurbelletje klinken, omdat hij steeds wil weten of de storm
aan het afnemen is.
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Loes heeft geoefend en wil in rap
Frans voor haar tafeltje bestellen.
“Deux Cola, trois vins blanc et …”
De vrouw van de patron, Patricia,
zegt: “U kunt ook Nederlands spreken.” Ze komt uit Amsterdam.
“Maar ik heb zo geoefend” zegt
Loes en Patricia zegt: “Comme
vous voulez.” Het worden: Twee
cola, drie witte wijn en …
Dinsdag
Al vroeg gaat het gas er op. Naar
Vauquois. Een in de oorlog weggevaagd dorpje op een strategische
heuvel. Aan de ene kant de Duitsers
in drie lagen ingegraven in de
grond, aan de andere kant de Fransen. De laatste oorlog waarin ze elkaar in de ogen keken voordat de
een de ander doodschoot. Twee
Franse gidsen verhalen van de Grote Oorlog en om beurten vertalen
M&L-ers het relaas voor ons, die
minder of geen Frans verstaan. Ze
gaan ondergronds.
Hier stokt mijn verslag even.
Als de Goede God mij ondergronds
had bedoeld, had Hij mij vast grotere oren gegeven. Ik blijf met nog
een paar aan de oppervlakte en we
dabberen een beetje rond tussen de
resten van hen die - volgens de gidsen - nooit gevonden zijn. Het is
letterlijk adembenemend. Of komt
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het, omdat Elly me voortjaagt heuvel-op- heuvel-af en mijn conditie
zeer te wensen over laat.
We wachten in de druilregen en filosoferen over het groepsgevoel.
Zelden maak je mee, dat een groep
die zo divers is toch ook zo goed
met elkaar kan opschieten. Er valt
niks te roddelen; sterker nog; we
willen nog een keer met deze groep
op pad, maar de zonsverduistering,
die in 2135 volgt, maken we geen
van allen mee. Naar Turkije in 2006
of naar Zimbabwe in 2001.
Misschien moeten we het aan Bertus Bus overlaten om een reis te organiseren vanuit Galder.
Als we op de parkeerplaats, wachtend op de “konijnen”, ze uit het
bos zien komen, valt de stilte op. Ze
zijn bewogen door wat ze hebben
gezien en beleefd. Zoveel jaar ondergronds. Steeds opnieuw bezeten
van de drang de tegenpartij te vernietigen. Wat kunnen mensen elkaar aandoen.
We gaan naar Beaulieu-enArgonne. Een prachtig plaatsje,
hoog op een heuvel. In een hotel
met een “terasse panoramique” gebruiken we de lunch. “Een buizerd!” roept de een. “Weet je het
zeker” zegt de ander, die het niet
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lukt de vogel in het vizier te krijgen. We zijn
uit met “vogelaars”. De
lucht blijft betrokken en
de spanning de corona
te zullen zien stijgt.
“Zoniet, dan hebben we
toch hele fijne dagen te
pakken!” Wie het als
eerste zei weet ik niet
meer, maar het is een
waarheid als een koe!
De afdaling is te voet
gepland. 6 kilometer,
maar als je denkt, dat in
een goed uur te doen
heb je naast Frank gerekend.
Al snel draait hij een boomstronk
om en ja, een vuursalamander!! Het
beest ligt koud en traag op de hand
van Hans. Het flitslicht is niet van
de lucht en de salamander zoekt
naar zijn zonnebril.
Vijf-en-een-halve kilometer lang
wordt elke boomstronk omgedraaid,
maar verder dan deze ene wordt er
niet gevonden.
De kranten verbazen zich de volgende dag over de vele gekantelde
boomstronken in het foret van
Beaulieu.
Er zijn medestanders aangekomen
in het Hotel Du Commerce. Het
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vuursalamander

lopend naar de plek waar het allemaal moet gebeuren. De bus vervoert Bertus en vele stoeltjes en
blikjes.
Ook de telescoop-opstellingen en
om 11.30 uur zijn we er klaar voor.
De spanning stijgt. De komende
verduistering heeft niet alleen invloed op dieren, constateert Lenie
terecht. Het gekwebbel is niet van
de lucht en vele foto’s leggen vast

aantal Chamenaren neemt toe. De
Gite raakt vol en ook het grasveld
van het hotel. De IJsvogel vertoont
zijn kunsten boven de beek en ook
de glimwormen nemen deel aan het
festival. Het is al laat als de laatste
M&L-ers hun bedstede betreden.
DE dag is aangebroken
Na een Frans ontbijt gaat de ploeg
hoe we als volgers met onze brillekes het verduisteren van de zon volgen. We zien het fragmentarisch
omdat de wolken maar slechts kleine kansjes geven op zicht op de
zon.
12:27 Een minuut voor de verduis-
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12:31De dimmer is teruggedraaid
en we zijn weer licht aan het ervaren, maar iedereen staat stil te voor
zich uit te kijken. Niemand realiseert zich wat hij heeft meegemaakt. Het was bijzonder en dat
was het.
Nog een snelle, maar voortreffelijke
lunch bij Patricia en dan gaat de
neus van de bus richting Nederland.
400 kilometer maar toch zo’n 7,5
uur. Velen hebben het willen meemaken en dus veel file. Het was de
moeite waard !
Meer dan een jaar geleden is het bestuur begonnen aan de voorbereiding van deze trip. Het moet veel

tering. Een hand draait aan de dimmer en plotseling is het duister. De
wolken breken open en we zien in
volle glorie de corona.
Zien? We BELEVEN het! De natuur houdt de adem in. Geen vogel
die vliegt. Geen blad dat ritselt.
Geen golfje op het meertje. Geen
geluid in de groep. Elk schepsel is
stil.

werk zijn geweest, maar ik hoop,
dat ze ook de stille dankbaarheid
hebben ondervonden van de deelnemers.
Sophie, Lenie en Jos hebben een
blijvend ornament ontworpen, dat
we allemaal hebben omgehangen
gekregen. Bedankt, maar eigenlijk
hadden al die stukjes hout om de
nek moeten hangen van de bestuursleden, die het allemaal hebben voorzien en georganiseerd.
Bedankt, makkers, namens ons allen en ……. wanneer gaan we
weer ???
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Leden Mark en Leij in de Extremadura
Eind april dit jaar trok een groep
van twaalf Mark en Leij leden
naar de Spaanse Extremadura
voor een mooie natuurvakantie.
De deelnemers waren Rien en Ine
Geerts, Pierre en Mieke Adriaensen, Pieter en Yvonne van Eil,
Johan en Loes Schaerlaeckens,
Sonja Vrijenhoek, Martha Wildhagen, Jeroen Stoutjesdijk en John
van Raak.
Het begin
“Als er geen reis in het verschiet
ligt, voel ik me niet op mijn gemak”.
Deze uitspraak heeft ervoor gezorgd dat Johan en Loes Schaerlaeckens de laatste jaren al verschillende keren een bezoek brachten
aan een gebied, rijk aan natuur, ten
zuidwesten van Madrid; de Extremadura.
Van oudsher wordt hier een uiterst
extensieve vorm van veeteelt en akkerbouw bedreven. Een drieslagstelsel waarbij het ene jaar graan
wordt ingezaaid, het andere jaar de
akkers braak liggen en het derde
jaar de gronden worden afgegraasd
door schapen of runderen. Dit land-

bouwsysteem heeft in de loop van
honderden jaren zowel een uniek
steppelandschap als een savannenlandschap doen ontstaan.
In deze streek wonen slechts 1,1
miljoen mensen op een oppervlakte
zo groot als tien Nederlandse provincies. Het is dus erg dun bevolkt.
Daarnaast herbergen de Spaanse
steppen en savannes vele dier- en
vogelsoorten die in de rest van Europa óf reeds verdwenen zijn óf op
de rand van uitsterven staan. Deze

rust en rijkdom aan fauna moeten
de reden voor Johan en Loes zijn
geweest om de Extremadura als een
tweede vaderland te beschouwen.
De voorbereiding
In ieder geval zorgde een voorzichtig uitgeworpen visje ervoor dat in
een mum van tijd een reisgezelschap van 12 personen was gevormd.
Slechts een spijkerharde deelnemersaannamestop zorgde ervoor dat
er geen touringcar gehuurd moest
worden om het gezelschap in Spanje rond te toeren. Na enkele voorbereidende besprekingen kreeg het
reisschema vorm en met deze wetenschap in de koffer togen Johan
en Loes nogmaals met de kerstdagen naar de Extremadura om hotels
vast te leggen, auto’s te huren en de
ultieme rondreis vast te stellen.
Op weg
Zo kan het reisgezelschap op zaterdag 24 april met een gerust hart in
drie afzonderlijke groepen naar het
Belgische Zaventem afreizen om
met Iberia voor een prikkie naar
Madrid te vliegen. Overijverig wor-
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den de koffers en tassen op de
transportband gezet, helaas ook de
handbagage van Jeroen met al zijn
optisch materiaal. Een ultieme poging van het grondpersoneel om de
tas van de bagageband te halen mislukt, zodat het tot in Madrid onzeker blijft of fototoestel, telescoop en
verrekijker zonder stukken zullen
arriveren.
De vliegreis verloopt uiterst voorspoedig. Ook voor Mieke en Rien,

hoornmestkever

die tijdens hun luchtdoop wel enkele benauwde blikken op de vleugels
werpen. In Madrid wordt de tas van
Jeroen met applaus ontvangen.
De minibus en de splinternieuwe
Citroën worden snel en vakkundig
volgestouwd met de bagage. Pierre
en Rien nemen hun plaats als chauffeur in en met gezwinde snelheid
gaat het richting Trujillo, 280 kilometer verder.
In de bus met airco wordt de temperatuur zelfs nog warmer dan buiten.
Zelfs John slaagt er niet in dit euvel

te verhelpen. Dat lukt pas de volgende dag.
Via de mobiele telefoon maken we
contact met onze kwartiermakers
Johan en Loes. Zij zijn hier al enkele dagen. We geven ze de strikte
opdracht een aantal koele, halve liters bier klaar te zetten. Achter het
welkomstbord dat plotseling achter
de tuin van hotel Peru opduikt, vinden we Johan en Loes.
Elke morgen zijn we om half acht
present. Nooit verzaakt Rien zijn
taak als groepswekker met als gevolg dat er op niemand gewacht
moet worden.
Elke dag wordt een fantastische
lunch op prachtige plekjes genuttigd. ‘s Morgens wordt deze catering steeds vers ingeslagen onder
leiding van Loes en ‘s middags in
een mum van tijd verorberd. Vooral
het stokbrood met de onovertroffen
rauwe ham is snel op. “Den buiten”
maakt dorstig en hongerig. Er zijn
evenveel vrouwen als mannen in
het gezelschap, dus denken de mannen dat ze slechts hun mond hoeven
open te doen voor heerlijk Spaans
stokbrood met onovertroffen rauwe
ham. Zelfs Johan krijgt dit niet voor
elkaar.
De Spaanse steppe
De eerste kennismaking met de
Spaanse steppe is indrukwekkend.
Enkele kleine trappen, een grote
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groep vliegende grote trappen, hoppen, bijeneters, roodstuitzwaluwen,
vale en monniksgieren, overal ooievaars, enkele grielen, geven een indruk van de vogelrijkdom van het
gebied. Een tweetal slangenarenden
geven ons de zekerheid dat we ver
genoeg van Nederland zijn.
Een dwergarend hangt vlak naast de
bus stil pal tegen de wind, zodat we
elkaar goed kunnen bekijken. Als
we zomaar een weggetje inlopen

hop

zingt de lucht van kalanderleeuweriken en kortteenleeuweriken. Een
scharrelaar, enkele kuifkoekoeken
en een tiental grauwe kiekendieven
completeren het beeld van de steppe van Belén. Na één dag Spanje
wint Mieke het spel ‘het aantal
soorten raden’. Het waren er 79.
De natuurgebieden
Natuurlijk brengen we een bezoek
aan het wereldberoemde park Monfragüe. Rond de Peña Falcon zweven zeker 60 vale gieren, enkele
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monniksgieren en zwarte ooievaars.
Sonja doceert dat gieren “de ene
vleugel na de andere ruien”. Het is
echter pas de tweede dag! Ze zal als
volleerd vogelaarster de vakantie
afsluiten.
Bij de gierenrots is ook een bus
schoolkinderen gelost. Ze maken
zoveel lawaai dat Jeroen bijna een
nieuw spel introduceert: kwèkende
jong werpen.
Het weer is intussen danig verslechterd waardoor de jonge oehoes, die
op de rotsen ontdekt worden, niet
de verdiende belichting krijgen.
Op de terugweg breekt paniek uit.
In de verte zien we lichtflitsen. We
denken aan een politiecontrole en
iedereen zoekt zich suf naar de autogordels.
Het blijken fotografen te zijn die
oehoe

een vossenpaar op de foto proberen
te krijgen. Dat lukt (ons ook) wonderbaarlijk. Op zeker moment komt
de rekel zo dichtbij dat Loes en Ine
zich achter enkele brede mannenruggen proberen te verschuilen. Gelukkig zijn er die voldoende.
Natuurlijk zit je vaak in de auto als
je zo’n groot gebied wilt verkennen.
Toch maken we zeer regelmatig een
wandeling. Een van de mooiste is
de klim naar het kasteel Cabañas
del Castillo in het gebergte Las Vil-
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luercas. Traditiegetrouw boven op
een rots gelegen is dit slechts te bereiken over smalle geitenpaadjes.
Zo klimmen we ook naar boven.
Vooral Sonja is niet te stuiten.
Johan wel, zeker nadat hij enkele
meters met statief en al naar beneden is geschoven. Rond de kasteelrots zweven drie soorten gieren
(vale, aas- en monniksgieren), vier
soorten arenden (steen-, havik-,
slangen- en dwergarend), twee
zwarte ooievaars en enkele alpenkraaien. Even later geeft een slechtvalk een vliegshow.
Pal voor Sierra de Las Villuercas
ligt Rio Almonte. Deze Rio brengen
we twee keer een bezoek in de hele
vroege morgen om de visotter te
spotten. Dat lukt wonderbaarlijk.
We krijgen hem twee keer te zien.
De Sierra de San Pedro is een
prachtig gebied voor allerlei roof-

vogels. We missen immers de keizerarend nog. Helaas ruïneert een
enorme regenbui onze plannen. Er
is geen thermiek. Gelukkig zit
Martha nog steeds als een arend in
de bus de omgeving af te turen. Elke keer worden we geattendeerd op
een draadvogeltje links of een
boomvogeltje rechts.
De dehesa’s vormen het Spaanse
savanne landschap. Ze zijn ontstaan
doordat de boeren het vroegere
kurk- en steeneikenbos gedeeltelijk
hebben gekapt. De overblijvende
bomen worden zodanig gesnoeid
dat er een erg breed bladerdak overblijft. Op deze manier geven ze
schaduw aan het gras en de gewassen in het ‘s zomers door de zon
geblakerde gebied. De dehesa’s zijn
het domein van de blauwe eksters
en de edelherten. Het jachtgebied

Mark & Leij Nieuwsbrief
van vele roofvogelsoorten waaronder de keizerarend. De wandeling
langs het Canal de las Dehesas is
schitterend. Vooral het groepje
scharrelaars wordt bewonderd. Pieter en Rien verkennen minutieus
alle hoeken en kanten en dat levert
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en acht grielen, 14 vorkstaartplevieren. Bovendien geeft een mannetje
grauwe kiekendief pal voor ons
jachtshow door een leeuwerik uit de
lucht te plukken. Overal zien we
hoppen. “Bijna botst nun hop op
onzen otto goddomme” was een
steeds wederkerend zinnetje hier
van Jeroen.
De sfeer
Regelmatig breekt er community
singing uit en schallen o.a. de liedjes “de Zuiderzeeballade” en “Oh
Johnny, zing een liedje voor mij”
door de bus. Vooral Yvonne ontpopt zich als songleader. Haar enthousiasme zal gedurende de reis de

municeert met Europese- en ZuidEuropese boomkikkers, Spaanse
knoflookpadden, zuidelijke padden,
rugstreeppadden en groene kikkers.
We vinden de ribbensalamander en
de marmersalamander.
Nadat we Martha overtuigd hebben

slangenarend
voorraadkamer
van een klauwier

vaak verrassende vondsten op. Een
adderringslang, een soort wolfsspin
die in een geroeste pollepel zijn
web heeft geweven, de eenhoornmestkever, de neushoornkever. Bovendien blijken de heren alles te
kunnen gebruiken wat los en vast
zit.
We bezoeken de laatste dagen de
steppe van La Serena. We zien hier
een groep van 40 zwartbuikzandhoenders, onze grootste groep grote
trappen, maar liefst 45 exemplaren,

edelherten

meesten van het gezelschap aan het
zingen krijgen.
‘s Avonds neemt John wraak door
het in Spanje populaire gokspelletje
“balletje, balletje” voor vrouwen uit
te vinden. Gespeeld met doorzichtige glazen.
Meer dan vogels
Uiteraard is dit gebied rijk aan reptielen en amfibieën. Jeroen is dan
ook in zijn element, zeker omdat hij
de laatste jaren vrij aardig het kwaken heeft geleerd. Verschillende
avonden wordt er na het diner nog
even op uitgetrokken om in poelen
en riviertjes te zoeken. Jeroen com-

dat fel licht de dieren ‘s nachts niet
echt verstoord, zijn we er enkele
keren met de schijnwerpers op uit
geweest. Deze tochten leveren vaak
de meest verrassende zaken op.
Naast vele tientallen edelherten,
zien we verschillende vossen prachtig op jacht en steekt een wild zwijn
met jongen vlak voor de auto over.
Maar ook zeldzame dieren zoals de
genetkat, wilde kat en mangoeste
worden gespot.
Pech
Door de boordradio klinkt de vertwijfelende stem van Sonja. Ze
heeft chauffeurscorvee en ziet een
fel rood lampje branden. Nadere
inspectie leert dat de slang van het
koelsysteem gebroken is. We bellen
het alarmnummer van het autoverhuurbedrijf en al na 14 minuten
mobiel bellen slaagt John erin om
de situatie uit te leggen. We beginnen noodgedwongen aan de langste
en mooiste wandeling door de steppe van Brozas. Overal horen we
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kortteenleeuweriken, kalander- en
kuifleeuweriken, roepende hoppen,
bijeneters, zingende roodborsttapuiten en graszangers. Ontelbare zingende grauwe gorzen. We zien veel
aasgieren in zit en vliegend, zes
monniksgieren, een op thermiek
vliegende groep vale gieren, enorm
veel zwarte wouwen, enkele rode
wouwen, gewone en kleine torenvalken, grote en kleine trappen, drie
dwergarenden, twee slangenarenden, enkele grauwe kiekendieven,
twee steenuiltjes, zwartbuikzandhoenders, een grote groep putters,
enorme aantallen Spaanse mussen
en twee jagende vossen prachtig in
beeld. De Spaanse steppe zingt en

bijeneter

leeft. De wandelaars doen dat
steeds minder. Vier uur en verschillende telefonische contacten verder
zijn onze voertuigen terug. We besluiten in Brozas te lunchen. Voor
1000 Pst. (ƒ13,50) per persoon
slooft de eigenaar zich uit met spijs
en drank.

Na een vermoeiende dag…
Ondanks waarschuwende woorden
van onze reisleiders vooraf, is de
Spaanse keuken smakelijk. Het
goede vertaalwerk van Loes, het
gebarende Spaans van Sonja en de
aanstekelijke lach van Ine zorgen er
steeds weer voor dat de lekkerste
spijzen op tafel komen.
Het meest aansprekende voorgerecht is de vissoep. Door de groep
meteen omgedoopt tot
“poelensoep”, vol met allerlei
schelpdieren en inktvis. In Spanje
wordt laat in de avond gegeten, een
uitstekende gelegenheid om de ervaringen van de dag uit te wisselen,
smakelijke verhalen te vertellen en
een heerlijk glas wijn te drinken.
Regelmatig hebben we vertwijfe-

lende blikken gezien in de ogen van
obers en aanwezige gasten.
De steden

ooievaar

In de Extremadura liggen een aantal
prachtige historische stadjes. Uiteraard bezoeken we Trujillo met
zijn grote kolonie kleine torenvalken, ooievaars en vale gierzwaluwen. De “culturelen” brengen ook
een bezoek aan Càceres, een prachtige stad met een middeleeuws centrum.
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Ondertussen bezoekt de rest de Rio
Aroyo. Hier geven twee ijsvogels
een schitterende show duiken en
vismeppen.
De laatste dagen
Op de terugweg naar Trujillo staan
in de steppe vele tientallen ooievaars, sommigen met tranen in de
ogen, ons uit te zwaaien. Johan probeert zijn auto total-loss te rijden
maar dat lukt net niet.
We besluiten de laatste avond weer
in hotel Peru door te brengen en ge-
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grote trap

nog groter, omdat hij nu pas ziet
wat we in zijn streek kwamen doen.
Hij had ons andere hobby’s toegedacht.
De volgende dag brengt een snelle
tocht ons naar Madrid. Op de luchthaven worden de huurwagens ingeleverd en verdwalen de chauffeurs

hopeloos. Op het allerlaatste moment ontmoeten we elkaar bij de
incheckbalie.
Het einde van een indrukwekkende
reis die op sommigen een onvergetelijke indruk gemaakt heeft.

Pierre Adriaensen
visotter

ven de patroon opdracht een uitgebreid verrassingsdiner te serveren.
Hij komt met een typisch voorgerecht uit de Extremadura en als
hoofdgerecht speenvarken dat volgens de Spaanse gewoonte met bot
en al opgediend wordt. Weldra
neemt de hele groep het inmiddels
opgebouwde zangrepertoire door,
uiteraard onder leiding van Yvonne.
Nog steeds zijn er enkele mannen
die van elk lied slechts enkele
woorden herkennen. Rien belooft
thuis een liederenbundel op te stellen, waarna ze bij Pieter in de les
kunnen.
John wisselt een blik van verstandhouding met de ober achter de bar.
Het volgende moment sloopt hij de
TV-installatie en monteert zijn eigen video op het apparaat. We genieten van de prachtige beelden die
hij deze reis heeft gemaakt.
De verbijstering van de ober wordt

Zuideuropese boomkikker
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Terugblik bezoek struisvogelboerderij
Maar liefst 70 leden, waaronder
ook leden van de jeugdgroep, waren afgekomen op de excursie
naar de struisvogelboerderij van de
familie Van der Steen in Chaam.
Onder de volwassen leden ook enkele collega-agrariërs die een gezonde belangstelling aan de dag
legden voor wat deze redelijk nieuwe agrarische bedrijfstak te bieden
heeft.
We werden gastvrij ontvangen met
een kopje koffie terwijl Guust een
inleiding hield over zijn bedrijf: een
combinatie van een melkveebedrijf
en een struisvogelboerderij.
Zoon Rolf leidde de helft van de
groep rond door het struisvogelgedeelte: We bekeken de jonge struisvogels die weinig schuw waren. In
april beginnen de hennen eieren te
leggen die gedurende 6 weken elders uitgebroed worden. De kuikens
komen terug op een leeftijd van 6
weken. Vanaf 6 weken tot 13 maanden worden ze afgemest. Dan hebben de vogels een gewicht van ongeveer 120 kilo.
Door de zeer sterke groei tijdens de
afmestperiode hebben deze dieren
veel buitenruimte nodig om de

groei van botten en spieren evenredig te laten verlopen. De dieren
worden opgefokt met gras en
krachtvoer.
Van een mestvogel van 120 kilo
komt ongeveer 50 kilo vlees en 1,5
m2 luxueus leer. De leghennen beginnen in hun tweede levensjaar
eieren te leggen. Ze leggen tussen
de 30 en 90 eieren per jaar. Een ei
weegt ruim 1,5 kilo. De hanen zijn
geslachtsrijp als ze 3 jaar zijn.
Struisvogels kunnen 70 jaar oud
worden.
Het is het streven van de fam. Van
der Steen om in de toekomst zo’n
500 vogels per jaar af te mesten.
Guust gaf aan de andere groep uitleg over de melkveehouderij waaronder het ook door hem toegepaste
randenbeheer. Bij het randenbeheer
kunnen agrariërs langs watervoerende sloten een contract sluiten
met de waterschappen om binnen
een straal van 5 meter van de sloot
geen bemesting toe te passen. Op
deze wijze wordt getracht de eutrofiëring van het oppervlaktewater
tegen te gaan.
Bij de bedrijfsvoering staat centraal
dat bij een minimum aan inzet van

Dochter Orina trakteerde ons bij de rondleiding op lekkere stukjes struisvogelvlees.
Het vlees wordt het hele jaar door op de
boerderij verkocht.

mest en bestrijdingsmiddelen een
optimum aan opbrengst verkregen
wordt.
Via grondmonsters wordt geanalyseerd waar de grond behoefte aan
heeft. Guust vertelde dat ook hij
indertijd zijn gronden te intensief
gedraineerd heeft. Om verdrogingverschijnselen tegen te gaan laat hij
plaatselijk sloten spontaan dichtgroeien wat weer een natuurlijke
verrijking geeft. Bij deze manier
van boeren krijgen ook weidevogels
een kans; waar mogelijk spaart hij
de nesten en de jongen zodat er
jaarlijks flink wat kieviten en enkele wulpen kunnen uitvliegen.
Een heldere uitleg, maar soms wat
te moeilijk voor de allerkleinsten.
Geen nood. Zij amuseerden zich
kostelijk met het zoeken van achtergebleven maïskolven!
Mark en Leij bedankt hierbij de
familie Van der Steen voor hun
gastvrijheid en de heldere uitleg.
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Inrichting Bleeke Heide
De inzet van onze Mark en Leij
leden heeft er voor gezorgd dat de
inrichting van de Bleeke Heide
doorgang kon vinden.
De landinrichtingscommissie heeft
de uitvoering hiervan inmiddels
opgestart.
In dit weidevogelgebied tussen
Chaam en Ulicoten worden oorspronkelijke laagtes hersteld, poelen aangelegd en het waterpeil opgestuwd waardoor weidevogels en
amfibieën nieuwe kansen krijgen.
De begrotingspost voor de inrichting van de Bleeke Heide overschreed aanvankelijk het bedrag dat
de Dienst Landelijk Gebied nog beschikbaar had. Een van de posten
was: verwijderen van draad en rasters ƒ 6.500,-. Mark en Leij had
aangeboden dit werk voor haar rekening te nemen. Met deze bezuiniging kan nu de totale inrichting bekostigd worden.
Eerst had Staatsbosbeheer de voormalige grondgebruikers benaderd of
zij misschien interesse hadden. Zo
waren er al veel palen en draad netjes geruimd.
Op donderdag 16 september kregen
we vrij onverwacht van Staatsbosbeheer te horen dat we al op zaterdag 18 september aan de gang kon-

den. Geen nood, enkele telefoontjes
later hadden we meer dan 20 vrijwilligers.
Guust van der Steen was zo vriendelijk een tractor met hefinstallatie
en aanhangwagen en een bekwame
chauffeur in de persoon van zichzelf beschikbaar te stellen. De
weergoden waren ons uitermate
gunstig gezind en het werk kon in
iets minder dan 3 uur voor een belangrijk deel geklaard worden.
Het restant zouden we de week
daarop doen. In de loop van die

week kregen we toevallig te horen
dat Staatsbosbeheer een regeling
met een agrariër getroffen had om
de resterende palen te ruimen, zodat
we onze werkploeg konden afbellen. Een klein groepje Mark en Leij-leden verzamelden daarop samen
met de S.B.B.-boswachters Edwin
van Meel en Chris Wirken de in het
veld achtergebleven draad en palen.
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Leoniden
op komst!
In het vrije veld is nog meer te beleven
dan alleen dieren en planten. Ook de niet
levende natuur heeft ons veel interessante
zaken te bieden: Onweer, bliksem, poollicht, sterren en planeten, de regenboog,
luchtspiegelingen, sneeuw…
Een serie artikelen over natuurkunde.
Vroeger op school misschien een saai vak.
In de vrije natuur een bredere kijk op
onze aarde….
Komeet Hale-Bopp

Het jaar 1999 is rijk bedeeld met
astronomische gebeurtenissen. Na
de totale zonsverduistering dient
zich een zo mogelijk nog grootser
spektakel aan: de Leoniden!
Iedereen heeft wel eens een
vallende ster gezien, en daarbij
misschien zelfs een wens gedaan.
Maar wat is een vallende ster nou
eigenlijk?
Vallende sterren hebben natuurlijk
niets met de echte sterren te maken.
Het is een stofdeeltje uit de ruimte,
dat in de atmosfeer van onze aarde
verdampt. Dit verschijnsel noemt
men een meteoroide of vallende
ster.
Deze deeltjes zijn meestal afkomstig van kometen. Een komeet
bestaat uit een klont van ijs, kooldioxide, ammoniak, methaan, stof en

stenen.
Ze hebben een omvang van enkele
tientallen kilometers.
Sommige kometen komen eenmaal
uit de verre ruimte, scheren langs
de zon en verdwijnen dan weer om
nooit meer terug te keren. Anderen
zijn gevangen door de zwaartekracht van onze zon, en draaien net
als de aarde en de andere planeten
in vaste banen rond de zon.
De negen planeten draaien in vrijwel cirkelvormige banen. Kometen
daarentegen beschrijven zeer langgerekte banen. Daarom vertoeft een
komeet meestal maar kort in de
buurt van de zon.
Als een komeet dicht bij de zon
komt, wordt het oppervlak verwarmd en verdampt er gas en stof.
Door de zonnestraling wordt dit gas
en stof weggeblazen in een richting
van de zon af. Daardoor vormt zich
een
st a a rt
achter de komeet, die vele
miljoenen
k i l o met e r s
lang kan zijn.
Een bekende
komeet is Halley, die elke 76
jaar in de buurt
van de zon

komt. Deze komeet is al gezien
sinds 87 voor Christus. Enkele jaren
geleden konden we wekenlang genieten van de heldere komeet HaleBopp.
In 1577 verscheen een komeet die
zo helder was dat hij zelfs overdag
zichtbaar was. Nog spectaculairder
was de komeet van 1843, die in het
volle daglicht tot vlak bij de zon
gezien kon worden. Hij scheerde
rakelings langs de zon, op minder
dan een halve zonsdiameter.
In feite zijn er jaarlijks een tiental
kometen zichtbaar, maar de
meesten zijn te lichtzwak om met
het blote oog waar te nemen.
In de loop van duizenden jaren laat
een komeet in zijn baantjes om de
zon telkens weer een spoor van stof
achter. De aarde kruist regelmatig
deze stofbanen. Zo brak er in 1910
paniek uit toen de aarde dwars door
de baan van de net teruggekeerde
komeet van Halley zou gaan.
De giftige gassen van de komeetstaart zouden alle leven op aarde
doden. Gasmaskers werden dan ook
grif verkocht!
Op zijn jaarlijkse reis rond de zon
komt de aarde telkens weer terecht
in verschillende oude stofbanen van
kometen. Dit stof veroorzaakt de
jaarlijks terugkerende meteorietenregens. Een bekende regen is die
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van de Perseiden, die rond 10 augustus te zien is. Er zijn jaarlijks
tientallen meteorietenregens, maar
de meesten zijn zwak, met slechts
enkele meteoren per uur.
Deze regens worden genoemd naar
het sterrenbeeld waar ze schijnbaar
vandaan komen. Zo komen de
Perseiden uit het sterrenbeeld
Perseus en de Orioniden uit Orion.
Ze hebben natuurlijk niets met deze
sterrenbeelden te maken, maar lijken er slechts vandaan te komen
doordat de aarde in een bepaalde
richting de baan van het komeetstof
kruist.
Rond 17 november kruist de aarde
de baan van de Leoniden, genoemd
naar het sterrenbeeld Leo, de leeuw.
De baan van de Leoniden is
dezelfde als die van de komeet
Temple, zodat deze novembermeteoren worden veroorzaakt door
de afvalproducten van deze komeet.
Ook deze meteorietenregen is een
jaarlijks terugkerend gebeuren,
maar meestal niet opvallend.
Echter, om de 33 jaar komt de aarde
in de buurt van het dichtste deel van
deze zwerm, en komen we in een
zeer spectaculaire meteorenstorm
terecht!
In 1799, 1833, 1866 en 1966 waren
er ware meteoorstormen, met meer
dan 100.000 vallende sterren per
uur! Bij de laatste storm van 1966
waren dat er zo’n 40 per seconde!!

Elke 33 jaar?
Dus dan is het
dit jaar weer
feest, want de
laatste was in
1966!
Klopt helemaal,
maar het is helaas niet iedere
33 jaar prijs.
In de helft van
de gevallen is er
geen sprake van
een
spectaculaire
storm,
maar meer van
een motregen.
Er zijn dan
misschien
“maar”
3000
meteoren
per
uur te zien, omtrent een per
seconde.
Misschien nog Impressie van een
meteorenstorm
wel minder.
De voorspellingen van de deskundigen lopen sterk uiteen, van 500 tot
150.000 meteoren per uur.
Het tijdstip van het maximum van
de Leoniden is beter bekend. Dit
valt hoogstwaarschijnlijk in de
nacht van 17 op 18 november.
In de avonduren van de 17e zal er
waarschijnlijk geen storm te zien
zijn, want dan bevinden we ons aan
de “achterzijde’ van de aarde. Net
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als bij een rijdende auto vallen er
meer regendruppels op de voorruit
dan op de achterruit. Je moet dus
aan de ‘voorkant’ van de aarde zijn,
en dit is de ochtendkant. Dus wie
dit mogelijk grootse spektakel wil
meemaken zal moeten opblijven tot
na middernacht.
En het moet natuurlijk helder weer
zijn. De deelnemers aan de reis naar
de totale zonsverduistering kunnen
hiervan meespreken! Misschien zijn
de weergoden ons wederom gunstig
gezind.
Samen met een goed gesternte kan
dit een schouwspel opleveren,
waarbij zelfs een totale zonsverduistering in het niet valt!!
John van Raak
Bij goed weer is de schrijver op 17
november woensdagavond aanwezig op de Speelweide tussen Alphen en Chaam. Belangstellenden
welkom!

De Leoniden komen uit
het sterrenbeeld leeuw

sinds 1865 een begrip
Hotel-Café-Restaurant
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NATUURVERENIGING MARK EN LEIJ
De natuurvereniging streeft de volgende doelstellingen na:
• Het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuuren cultuurhistorische waarden van het landschap in en
rond het gebied van de gemeenten Alphen-Chaam en
Baarle, in de ruimste betekenis.
• Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit
gebied voor mensen, flora en fauna en het historisch
erfgoed.
• Het vergroten van de kennis van de natuur- en landschapswaarden in dit gebied en het verbreiden van deze waarden
en kennis onder een zo breed mogelijke bevolking.
individueel lidmaatschap:
f 25,- per jaar.
gezinslidmaatschap:
f 35,- per jaar.
lidmaatschap Jeugdgroep:
f 12,50 per jaar.
Aanmelding telefonisch of schriftelijk bij het secretariaat.
voorzitter:
secretaris:
penningmeester:
secretariaat:
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Bankrekening 10.46.68.296, Rabobank Alphen, ten name van
Natuurvereniging Mark en Leij.
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