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We mogen weer !!
Vorig jaar, omstreeks juni 2020 zijn we voorzichtig begonnen met het
opstarten van onze activiteiten. Echter, in verband met de aanscherping
van de corona maatregelen moesten we in het najaar weer besluiten om
onze activiteiten voor de rest van het jaar stop te zetten.
Nu de corona maatregelen steeds meer worden versoepeld kunnen we
eindelijk weer een begin maken met onze wandelingen en excursies.
Uiteraard moeten we nog steeds rekening houdende met de dan nog geldende corona restricties,
bijvoorbeeld mondkapje bij carpoolen. De activiteiten in dit infoblad zijn daarom nog steeds onder
voorbehoud van eventuele corona restricties.
Neem contact op met de gids om te informeren of een activiteit doorgaat.

Vogels kijken en herkennen – 2 (Een artikel van Martin Deguelle.)
In dit derde artikel over vogels wil ik iets vertellen over twee vogels die je vaak achter in iedere tuin
kunt zien, de koolmees en de pimpelmees. Zeker in de winter zie je deze twee artiesten in je tuin.
Ze zijn dol op pinda’s en vetbollen en doen dan ook alles om deze lekkernij te bemachtigen.
De kool- en pimpelmees zijn van de mezen familie. Andere mezen die je in je tuin kunt tegen
komen zijn bijvoorbeeld de staartmees, glanskop en in mindere mate de kuifmees. De zwarte mees
alleen in grote tuinen. Dit laatste geldt ook voor de matkop. Beiden laatste komen meer in bosrijke
omgevingen voor.
Koolmees.
De koolmees is de grootste van alle mezen. Hij is goed herkenbaar aan de
zwarte band (stropdas) over zijn heldere gele borst en buik. Aan de
breedte van deze band is te zien of je met een mannetje of een vrouwtje te
doen hebt. Mannetjes hebben een brede band die tussen de poten
doorloopt. De band bij de vrouwtjes is smaller en loopt niet zover door.
Hoe breder de band hoe hoger in rangorde.
De koolmees is een jaarvogel. Dit wil zeggen dat hij het hele jaar bij ons
aanwezig is. Dit geldt overigens ook voor de pimpelmees.
De koolmees is net als de pimpelmees in de zomer vooral een
insecteneter. Hij kan echter in het najaar zijn maag zodanig veranderen
zodat hij in de winter ook zaden en pinda’s kan eten. Zijn maag is dan groter en sterker gespierd.
Zijn jongen voedt hij echter altijd met insecten. Lange tijd heeft men dan ook gedacht dat men in
het voorjaar geen zaden en pinda’s meer mocht voeren. Nader onderzoek heeft echter uitgewezen
dat de mezen goed weten wat ze wel en niet aan hun jongen mogen voeren. Met andere woorden zij
voeren de jongen insecten en nemen zelf als er onvoldoende insecten aanwezig zijn, zaden.
Bestuursvergadering
5 Juli en 2 augustus
Werkgroep Natuurbeheer
3 juli en 7 augustus

Inloopavond.
De KONINGSBEEMD is in deze periode
geopend op 12, 19 en 26 juli 9, 16, 23 en 30
augustus vanaf 19:30 tot 21:00 uur.

Wel lijkt er een probleem te ontstaan tussen het voorkomen van insecten en het uitkomen van de
eieren. Vroeger liep dit parallel. Maar nu zie je vaak dat er al jongen zijn en nog geen of te weinig
insecten. Vaak vind je dan ook in nestkasten dode jongen. Zelf heb ik het idee dat dit alles tijdelijk
is en dat de mezen zich snel zullen aanpassen.
Koolmezen nestelen in boomholtes of nestkastjes. De broedtijd lag vroeger tussen eind april en
begin juli. Tegenwoordig begint men echter vaak al eerder. Volgens de deskundigen komt dit
doordat het in de winter niet meer zo koud is en het voorjaar warmer is dan vroeger. Men legt een
6 tot 12 eieren die na een broedduur van 12 a 14 dagen uitkomen. Dan slepen de ouders een twee
duizend rupsen per dag aan om de hongerige mondjes te voeren. De jongen vliegen na een dag of
15 a 20 uit. Koolmezen hebben meestal twee broedsels.
Het aantal broedparen ligt tegenwoordig tussen de 500.000 en 600.000 paren.
Koolmezen kunnen een 50 tal verschillende geluiden maken. Een heel bekend geluid dat je zeker
in het hele voorjaar zult horen is de bekende fietsenpomp (Tie-Ta, Tie-Ta).
Pimpelmees.
De pimpelmees is iets kleiner dan de koolmees. Hij is herkenbaar aan zijn
blauwe petje en zijn oogstreep. Over het algemeen is hij wat blauwer dan de
koolmees. Doordat hij iets kleiner en dus ook lichter is dan de koolmees kan hij
op kleinere, dunnere takjes naar insecten en rupsen zoeken dan de koolmees.
Je ziet de pimpelmees dan ook vaak circus kunstjes uithalen op de uiteinden
van takjes om aan voedsel te komen. Ze zijn dus voor wat het voedsel zoeken
geen bedreiging voor elkaar en verdragen elkaar hierbij goed.
Hij nestelt net als de koolmees in boomholten en nestkasten.
De pimpelmees heeft geen zwarte buikstreep. Mannetje en vrouwtje zijn bijna
gelijk. Het blauwe petje van de pimpelmees is ultraviolet.
Mensen kunnen dit niet zien zonder hulpmiddelen. Blijkbaar kunnen de vrouwtjes pimpelmees dit
wel onderscheiden en mannetjes met het meeste ultraviolet liggen dan ook het best in de markt bij
het hof maken van de vrouwtjes in het voorjaar. De pimpelmees heeft meestal 2 broedsels per jaar
en 7 tot 12 eieren. De broedduur is ongeveer 13 dagen en de jongen vliegen na ruim 2,5 week uit.
De broedtijd is gelijk aan de koolmees
Zo dit zijn de kool- en pimpelmees. De volgende keer meer.
Heb je vragen over vogels schroom dan niet om ze te stellen.

Martin Deguelle 06-54311709.

Voorbereiding snuffelmarkt 2021.
De opbrengst van de snuffelmarkt vormt een welkome (haast noodzakelijke)
aanvulling van onze inkomsten. Het zou daarom heel jammer zijn als deze
activiteit dit jaar wederom geen doorgang kan vinden ten gevolge van
eventueel beperkende corona maatregelen.
Het verbod op evenementen geldt zover als nu bekend tot 1 september. Wij
hopen dat in september de beperkende maatregelen zodanig worden
verruimd dat onze snuffelmarkt toch doorgang kan vinden.
Het doorgaan van de snuffelmarkt is ook afhankelijk van onze
buurman, het Sportpaleis Hendriks. Als zij geen snuffelmarkt
houden is ons bezoekersaantal zo laag dat het niet lonend is.
Heeft u bruikbare spullen voor de snuffelmarkt dan willen wij deze
heel graag hebben. Zo nodig komen wij ze bij u ophalen.
Vanwege de beperkte opslagruimte in ons IVN gebouw zou het fijn
zijn als u de spullen nog even thuis kan bewaren. Laat ons wel
even weten of u nog spullen heeft.
Info bij Wiel Jehae 045-5210923

De “Woensdag wandelgroep”
Woensdag 14 en 28 juli en woensdag 11 en 25 augustus.
Vertrek vanaf de Koningsbeemd om 10.00 uur
Hier zijn weer de datums voor onze wandelingen in juli en
augustus. Heeft U interesse, kom gewoon een keertje mee. Wilt U
wat meer informatie, neem gerust contact op met een van deze
dames.
Lenie Quadackers: 045-4040440 en Steffie Broekhuis : 06-22337350

Land van Herve wandeling vanaf Fléron
Zondag 11 juli, Kasteel Hoensbroek om 09:00 uur.
Fléron ligt oostelijk van Luik op het Plateau van Herve op een
hoogte van ongeveer 250 meter. De plaats is enigszins verstedelijk
maar er zijn nog voldoende resten van het oorspronkelijk landschap
aanwezig. In het landschap liggen ook oude mijnsteenbergen (de
zogenaamde Terrils) als herinnering aan de voormalige
mijnindustrie. Vanaf Fléron wandelen we door kleine gehuchten,
weilanden en bossen naar Jupille sur Meuse.
Info Wiel Jehae 045-5210923 of Daan Westerhof 06-10309529.

Zomeravondwandeling
De natuur tussen Kasteel Hoensbroek en Laar
Zondag 25 juli, Parkeerplaats Kasteel Hoensbroek om
19:00 uur.
We wandelen door de nieuwe natuur tussen Kasteel Hoensbroek en
het Laarvoetpad. Hier ligt ook de Droomvijver en dit is tevens het
stroomgebied van de Geleenbeek en de Caumerbeek. Door de
renaturering en her-meandering herwinnen de beken hun oude
gestalte en allure. Er zijn veel mooie plekjes ontstaan voor de
natuurliefhebber, de ecoloog en de wandelaar die geniet van zijn
ommetje.
Info Peter Geurts  06-54952469 en Daan Westerhof  06-10309529

Duitsland Eifel, Mützenich
Zondag 8 augustus, Parkeerplaats Kasteel Hoensbroek om 09:00 uur .
Het Duits-Belgische natuurpark Hoge Venen-Eifel is een grensoverschrijdend natuurpark met delen in de Duitse deelstaten NoordrijnWestfalen en Rijnland-Palts, alsook in de Belgische provincie Luik.
Mützenich ligt aan de Duits/Belgische grens en aan de rand van dit
nationaal park dat in Duitsland HohesVenn-Eifel heet. Tijdens deze
afwisselende tocht wandelen we eerst naar een “Gipfelkreuz” met
Eifelpanorama.
Daarna volgen we een pad langs het riviertje de Rur. De Rur ontspring op de
Baraque Michel nabij het hoogste punt van België (Botrange) en heeft een lengte van 165km.

De Rur (in Nederland de Roer) stroomt door België, Duitsland en Nederland en mondt bij Roermond uit in
de Maas. Onze route gaat verder door de mooie Eifelnatuur en kruist ook nog de Vennbahn. Een spoorweg
die van Aken naar Troiviergess in Luxenburg liep. Nu is het voormalig spoortraject een zeer populaire lange
afstandsfietsroute van 125km Vennbahnradweg.
Info Marrion Ernst  06-42588496 of Daan Westerhof 06-10309529

Om te noteren

Zondag 5 september
Zondag 8 september
Woensdag 15 en 29 september
Zaterdag … september
.…. september
….. september

: Gezellige middag - BBQ
: Vleermuisexcursie vanaf Kasteel Hoensbroek
: Woensdag wandelgroep
: World cleanup day
: Vleermuisexcursie (met IVN-Nuth)
: Lezing “bomen en paddestoelen, zegen of
ziekte”
: Snuffelmarkt
: Vogelexcursie trekvogels
: Natuurwandeling Duitsland, Struffeltroute
: Woensdag wandelgroep
: Nacht van de Nacht

Zondag …. oktober
Zondag …. oktober
Zondag 10 of 17 oktober
Woensdag 13 en 27 oktober
Zaterdag 23 oktober

Opmerking. Van een aantal activiteiten zijn de exacte data nog niet bekend. Uiteraard zullen deze
vermeld worden in het infoblad voor de maanden september en oktober.
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Bestuursvergadering
Werkgroep natuurbeheer
Maandag, inloopavond
Wandeling, excursie, overige
activiteiten

Mooie natuur dicht bij
huis. Buurtschap Vink
bij Wijnandsrade
IVN Hoensbroek
Heerlerweg 141, 6433 HR, Hoensbroek

 06-10309529
www.ivnhoensbroek.nl
ivnhoensbroek@gmail.com

Afmelden als lid bij de
ledenadministratie

