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Deze keer meer bladzijden dan u gewend bent. 7 in plaats van de bekende 4 pagina’s. Er zijn een
aantal interessante activiteiten en excursies waar we graag wat extra ruimte voor willen
vrijmaken. Hopelijk inspireert het u om aan één of meerdere activiteiten deel te nemen.

De activiteiten in dit infoblad zijn 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 – 3 (Een artikel van Martin Deguelle.)
In dit

artikel over vogels zal ik iets vertellen over de lijsterachtige. Onder de lijsterachtige vogels
vallen onder andere de Merel, de Zanglijster, de Grote Lijster, de Koperwiek en de Kramsvogel. De
laatste twee zie je vaak op trek in het najaar en de winter. Incidenteel zie je ze ook in de zomer. Ik
zal me dan ook richten op de eerste drie.
Merel.

Iedereen kent wel de merel. De zwarte vogel die je overal, stad of

dorp, ofwel in de tuin tegen komt. Weinige weten echter dat de
merel van oorsprong een bosvogel was. Hij was toen heel schuw. In
de loop der tijd heeft hij zich aan de mensen aangepast en komt hij
zelfs heel dicht in de buurt. In mijn groentetuin komt ieder jaar een
merel, als ik in het voorjaar de tuin om spit, bijna op mijn schop
zitten om uit de omgespitte grond een lekkere vette worm te kunnen
pikken.
Dit geeft al aan dat een merel wormen, slakken en insecten eet maar
ook rijp fruit en bessen vindt hij lekker en in de winter eet hij
eveneens zaden. Het mannetje van de merel is zwart met een geel / oranje snavel. Het vrouwtje is
zwart / bruinachtig en zij hebben de voorkeur voor mannetjes met een oranje snavel. Deze zouden
gezonder zijn en dat is beter voor het nageslacht. Het nest van de merel vind je op diverse plaatsen.
Normaal is dit in heggen en struiken maar ook schuurtjes en zelfs brievenbussen worden als
nestplaats gebruikt. De merel legt ongeveer 4 tot 5 eieren en broedt 13 tot 14 dagen. Beide ouders
verzorgen de jongen en deze vliegen na ongeveer 2 weken uit. Zij zijn dan echter nog zeker geen
goede vliegers. Je ziet ze dan ook vaak in de buurt van het nest rondscharrelen. Vind je zo’n jonge
merel, probeer hem dan niet weer in een nest terug te leggen. De ouders zijn in de buurt en
verzorgen hem. Blijf er dan ook vanaf. Een merel broedt ongeveer 2 keer per jaar maar ook vaker is
mogelijk. De merel is een goede zanger. Zeker in de zomer bij lekker weer kun je vroeg en laat van
hem genieten als hij op het dak of boven in een boom of struik zijn lied zingt. De merel blijft het
hele jaar in Nederland aanwezig.
Bestuursvergadering
6 september en 4 oktober
Werkgroep Natuurbeheer
4 september en 2 oktober

Inloopavond.
De KONINGSBEEMD is in deze periode
geopend op 13, 20 en 27 september en 11,
18 en 25 oktober.

Zanglijster.

De zanglijster is evenals de merel en de grote lijster het hele jaar te

zien in Nederland. De zanglijster is iets kleiner dan de merel maar
het onderscheid is bijna niet te zien als je beide vogels apart ziet. De
zanglijster heeft een gestippelde borst. Zijn borst is geelbeige met
hierop pijlpuntige (v-vormige) vlekken. Hij komt voor in bossen,
parken en tuinen. Hij eet ook graag fruit. Ook slakken staan op zijn
menu. Deze slaat hij dan stuk op een steen om zo aan het malse
binnenste te kunnen komen. Vaak gebruikt hij hiervoor dezelfde
steen. Zijn zang is bijzonder. Hieraan is hij ook goed te herkennen.
Hij herhaalt namelijk alles twee tot 4 a 5 keer. Net als de merel zingt hij graag bij mooi weer.
Grote lijster

De grote lijster is de minst bekende van de drie. Hij is iets groter

dan de merel. Ook zijn borst is geelbeige net als de zanglijster maar
hij heeft in tegenstelling tot deze zanglijster geen punten maar
vlekken op zijn borst. Hij begint al vroeg in januari te zingen. Als hij
vliegt is duidelijk de witte onderkant van zijn vleugels te zien. Men
ziet hem vaak in weilanden op de grond zitten zoeken naar voedsel.

Zo dit zijn de merel, zanglijster en de grote lijster. Een volgende keer meer.
Heb je vragen over vogels schroom dan niet om ze te stellen. Martin Deguelle  06-54311709

Gezellige IVN middag met BBQ.
Zondag 05 september 2021 in de Koningsbeemd om 15.00 uur

Of dit evenement kan doorgaan is afhankelijk van eventuele corona

restricties en daar is op dit moment helaas weinig van te zeggen. Wij gaan er
voorlopig van uit dat de BBQ doorgaat en zijn al bezig met de voorbereiding.
Hiervoor willen we graag weten of U deelneemt. Heeft u interesse, dan graag
aanmelden voor 28 augustus.
De kosten zijn € 8,50 per persoon (te voldoen op de BBQ middag).
BELANGRIJK: Mocht de BBQ onverhoopt geen doorgang vinden dan zullen we u hierover tijdig
informeren.
Aanmelden bij Martin Deguelle:  06-54311709 of Email: martin@deguelle.nl

De “Woensdag wandelgroep”
Op Woensdag: 15 en 29 september en 13 en 27 oktober.
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:  o45-4040440 of Steffie Broekhuis :  06-22337350

World Cleanup Day 2021.
Zaterdag 18 september vanaf de Koningsbeemd om 09.30 uur

World Cleanup Day is een jaarlijkse wereldwijde burgeractie om het

probleem van zwerfvuil aan te pakken door het organiseren van
opruimacties. Het initiatief tot de World Cleanup Day is afkomstig uit
Estland: op 3 mei 2008 werd onder het motto Let’s do it 2008 een
grootscheepse opruimactie georganiseerd. Meer dan 50.000 Esten namen
deel aan het opruimen van zwerfvuil in het hele land. De actie mondde uit in de beweging Let’s do
it! World, waaruit dan het initiatief tot de World Cleanup Day groeide.
U herkent de foto hiernaast vast wel. Zwerfafval zorgt voor
veel ergernis. Het vervuild onze steden en buitengbieden.
Het trekt ongedierte aan en het opruimen kost de overheid
bijna 200 miljoen euro per jaar. Bovendien is zwerfvuil
slecht voor natuur, dier en mens: het kan de bodem
vervuilen en dieren eten het op of raken er in verstrikt.
Op zaterdag 18 september is het weer zover:
World Cleanup Day 2021. Dan steken we gezamenlijk de
handen uit de mouwen. Ons doel? Het opruimen van
zoveel mogelijk zwerfafval. Wij doen dit samen met Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek en
Scouting H. de Montfort.
Aanmelden: Lei Frölichs  06-44112237 of Daan Westerhof  06-10309529

Vleermuisexcursie. (IVN Nuth).
Vrijdag 10 september om 20:00 uur vanaf parkeerplaats kasteel Hoensbroek.

Na een kleine inleiding over de handvliegers en hun jachttechniek

gaan we via het Laarvoetpad naar de Naamse Steen en daarna terug
door de nieuwe natuur.
Het blijft altijd een gok of we vleermuizen zien. Je bent afhankelijk
van het weer. Alf Keulen en Lou Houben van IVN Nuth inventariseren
dit rondje al jaren en meestal ontmoeten ze dwergvleermuizen,
watervleermuizen, laatvliegers en rosse vleermuizen.
Aanmelden bij: Lou Houben  06-50803684, ✉ ljm.houben@Gmail.com

IVN-Bomenfestival.
Zaterdag 25 september van 09:00 tot 12:00 uur. Startplaats: Bremersweg,
Benzenrade, ter hoogte van de inrit van de Boerderij Huynen.
In 2021 organiseren IVN en partnerorganisaties van september tot en met november het
Bomenfestival Limburg. In elk van de vijf Limburgse IVN-regio’s vindt van september tot en met
november 2021 een regionale estafette van bomenactiviteiten plaats, georganiseerd door de
diverse IVN-afdelingen en partnerorganisaties.
Bijgaand artikel gaat over de activiteit van IVN-Hoensbroek

Thema: Bomen zitten ook graag lekker in hun vel.
Boomziekten en-gezondheid uit de bodem.
Gidsen Gerard Janssen en Peter Geurts (IVN Hoensbroek.
Bomen zijn majestueuze wezens die voor ons en onze omgeving
van onschatbare waarde zijn. Die grote bosreuzen leven samen
en “praten” met piepkleine wezens onder grond, vaak
onzichtbaar voor het blote oog. Maar bomen hebben het
moeilijk, in de stad door luchtvervuiling, betegeling, beton en
asfalt. Maar ook in onze groene ruimte (Boerenland en Natuur)
door luchtvervuiling, teveel aan stikstof, bestrijdingsmiddelen en
zware landbouwmachines. Stad en platteland hebben te maken
met klimaatverandering met steeds hogere temperaturen en
langere droogteperioden. Hierdoor hebben de bomen het
moeilijk.
Boomdeskundige en IVN gids Gerard Janssen zal ons tijdens de excursie meer vertellen over de
ziekten en gezondheid van bomen en hoe veel bomen gered kunnen worden van de kap.
Peter Geurts, IVN natuur- en landschapsgids legt uit en laat zien hoe belangrijk die piepkleine
wezens zijn voor de gezondheid en weerbaarheid van onze bomen. Wist je dat in een handvol
grond miljarden bacteriën en honderden kilometers aan schimmeldraden te vinden zijn die onze
bomen gezond houden? We nemen samen een duik in de bodem onder onze bomen.
De excursie vindt plaats in het betoverende Imstenrader bos. U komt toch ook?
Informatie: Peter Geurts: peter@n-xt.com

 06-54952469

De Snuffelmarkt.
Gelet op de steeds wijzigende situatie met betrekking tot het corona virus en de
daaruit volgende aanpassing van maatregelen kunnen wij op dit moment nog
niet zeggen of dit evenement doorgaat. Het organiseren van de snuffelmarkt
vereist de nodige voorbereiding en afstemming. Vergunningen worden op dit
moment nog niet afgegeven en daarbij is het nog maar de vraag of wij aan de
vergunningsvoorwaarden (zoals de afstandsregel van 1,5m) kunnen voldoen.
Mocht de snuffelmarkt doorgaan dan zullen wij u hier apart bericht
over geven.

Struffeltroute.
Zondag 10 oktober vertrek om 10:00 uur vanaf Kasteel Hoensbroek.

Op zoek naar paddestoelen op de Struffelt route.

Deze route ligt in
het Duits-Belgische natuurpark Hohes Venn-Eifel, bij het plaatsje
Roetgen. De wandeltocht voert door het watertoevoergebied van de
Dreilägerbachtalsperre. We lopen door het hoogveengebied, weiden,
bossen en langs mooie beekjes en riviertjes. Ook kunnen we in deze
periode genieten van de mooie herfstkleuren en (hopelijk) heel veel
paddenstoelen. Bijna op het einde van de route komen we bij de, op
450 meter hoogte gelegen Struffeltkopf, een heidegebied midden
tussen de bossen. Hier komen nog zeldzame plant- en diersoorten
voor. Typisch voor de Struffelt is het “Pijpenstrootje”.

Vanaf de Struffeltkopf gaat het over mooie knuppeldammetjes door het
hoogveengebied en langs de stuwdam terug naar ons startpunt.
Denk aan uw paspoort en vacinatiebewijs!!
Info: Marrion Ernst  06-42588496 of Peter Geurts  06-54952469

Nacht van de Nacht.
Zaterdag 23 oktober om 19.00 uur vanaf Kasteel Hoensbroek

Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht van de Nacht.
De ‘Nacht van de Nacht’ wordt sinds 2006 op de laatste zaterdagavond en -nacht van oktober

gehouden en is een initiatief van de Nederlandse provinciale milieufederaties.
Het doel van de Nacht van de Nacht campagne is om Nederland weer donkerder en duurzamer te
maken. Licht geeft ons een gevoel van veiligheid in de duisternis. Toch heeft het overbodig gebruik
van kunstlicht een negatieve impact op ons én onze omgeving. Het verstoort ons slaapritme en
schopt het bioritme van de natuur in de war.
Overmatige verlichting van de omgeving in de nacht noemen we ook wel “lichtvervuiling”.
Als je de aarde vanuit het heelal bekijkt, zie je dat Nederland een van de meest verlichte landen ter
wereld is.
Een voor velen herkenbaar gevolg van lichtvervuiling is dat we op
veel plaatsen in Nederland niet meer kunnen genieten van de
overweldigende sterrenhemel.
Wist u dat we ongeveer 100 jaar geleden in de stad nog de
melkweg konden zien. Inmiddels is deze voor ongeveer 60% van
de Europeanen – en zelfs 80% van de Amerikanen – onzichtbaar
geworden.
Ook onze IVN afdeling doet mee aan de Nacht van de Nacht met deze wandeling.
Op 23 oktober staat de maan in zijn “eerste kwartier” en licht ons dus een beetje bij. We gaan
proberen de duisternis te vinden in de omgeving van Ten Esschen.
Info: Daan Westerhof  06-10309529 of Lei Frölichs  06-44112237

Om te noteren

Zaterdag 6 november
Woensdag 10 en 24 november
Zaterdag 20 november
Woensdag 15 en 29 december
Zaterdag 18 december
Woensdag 29 december

: Nationale natuurwerkdag
: Woensdag wandelgroep
: Museum Tongeren
: Woensdag wandelgroep
: Jaarafsluiting
: Midwinterwandeling

IVN Hoensbroek
Heerlerweg 141, 6433 HR, Hoensbroek

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

Afmelden als lid bij de
ledenadministratie

Buurtproject Tiny Forest.
In de Hoensbroekse wijk Mariarade wordt vanuit een initiatief van Nedlin en Basisschool De
Regenboog, samen met IVN-Nederland een Tiny Forest aangelegd.
De locatie is op de Weijenbergstraat 8, naast basisschool de Regenboog.
Wat is een Tiny Forest.
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan, waar
buurtbewoners de Nederlandse natuur ontdekken.
Een Tiny Forest maakt zuurstof, geeft verkoeling, houdt water vast, is een leefplek voor dieren, is
klimaatbestendig en heeft een positieve invloed op de gezondheid.
Behalve dat het Tiny Forest allemaal praktische voordelen biedt, is het ook nog eens een echt
buurtproject. Het bosje wordt door de kinderen van Basisschool De Regenboog zelf ontworpen en
aangeplant en het project wordt ondersteund door de gemeente Heerlen, basisschool De
Regenboog, IVN Hoensbroek, Stichting buurtgericht werken Mariarade en natuurlijk door Nedlin.
Ook de scouting die daar ligt zal actief betrokken worden. Kortom: een echt buurtbosje.
Ieder Tiny Forest is voorzien van een uniek buitenlokaal. Hier kunnen kinderen gedurende het jaar
les krijgen over uiteenlopende onderwerpen. Door buiten les te geven krijgen de kinderen frisse
lucht, en kan er makkelijk een connectie gemaakt worden met de natuur. Zo worden kinderen
geënthousiasmeerd voor flora, fauna en duurzaamheid.
Op woensdagochtend 10 november 2021 zal de feestelijke plantdag plaatsvinden waarop kinderen
van Basisschool De Regenboog het Tiny Forest zullen aanplanten. We willen hier heel graag de
buurt bij uitnodigen maar weten natuurlijk niet hoe het tegen die tijd zit met corona.
Nadere informatie volgt in infoblad 2021-6 (november, december)

In memoriam Mia Jehae-Wijers
Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van
ons lid Mia Jehae-Wijers op31juli 2021
Mia was sinds 1990 lid van IVN Hoensbroek. Wij houden haar in
herinnering als een gezellig, betrokken en actief lid binnen onze
vereniging. Wij wensen nabestaande en familie heel veel sterkte
met dit grote verlies.
We zullen haar missen

