Infoblad IVN Hoensbroek

JAARGANG 30 nr.6

Vogels kijken en herkennen – 5 (Een artikel van Martin Deguelle.)
Zoals ik de vorige keer al zei, tot de lijsterachtige behoren ook de koperwiek en de kramsvogel.
Deze zie je vooral in het voor- en najaar. Beiden zie je vooral met grote groepen op valfruit en
bessen.
Koperwiek
De koperwiek is goed te herkennen aan zijn koperkleurige flanken.
Ook heeft hij een lichte / witte wenkbrauw streep en mondstreep.
Zijn formaat is ongeveer zoals de zanglijster. Hij broedt vooral in
noord Europa in naald- en berkenbossen. Wij horen de zang niet
omdat ze in de winter niet zingen. Zijn geluid lijkt op het geluid van
de kramsvogel. Hij trekt vooral in de nacht en op een heldere
vriesnacht in het najaar kun je ze horen.

Kramsvogel
In tegenstelling tot de koperwieken trekken de kramsvogels
overdag. Ook zij broeden in noord Europa al zijn er de laatste jaren
ook al broedgevallen in de Peel gesignaleerd. Ze hebben ongeveer
de zelfde grootte als de koperwiek. Ze maken echter meer kabaal. Ze
hebben een oranje geel getinte borst. Vaak maken ze ruzie met
kraaien. Die verjagen ze met een ratelend geluid en als dat niet
helpt, schijt men ze onder. Een kramsvogel is net als de koperwiek
ook altijd in groepjes en men hoort ze eerder dan dat men ze ziet.
Ze maken een tjak tjak geluid.
Zo dat zijn een paar vogels die men binnenkort kan zien. Wil je echter meer weten er zijn diverse
goede vogelboeken te krijgen. Bijvoorbeeld de ANWB heeft een mijn inziens goed boek.
Of loop eens binnen bij ons IVN gebouw. Wie hebben veel boeken over vogels die u kunt lenen.

Bestuursvergadering
1 november en 6 december
Werkgroep Natuurbeheer
6 november en 4 december

Inloopavond.
De KONINGSBEEMD is in deze periode
geopend op 15, 22, 29 november en 13 en
20 december.

De “Woensdag wandelgroep”
Op Woensdag: 10 en 24 november en 15 december.
Vertrek vanaf de Koningsbeemd om 10.00 uur

Hier zijn weer de datums voor onze wandelingen in november en

december. 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 of Steffie Broekhuis :  06-22337350

Nationale natuurwerkdag.
Zaterdag 6 november vindt er in Nederland weer de nationale natuurwerkdag plaats.

Het is de dag, dat steeds meer mensen in de natuur aan de slag gaan door
te snoeien, zagen, wilgen te knotten enz.
Ook IVN-Hoensbroek doet dit jaar natuurlijk weer mee.
Wij gaan deze dag aan de slag bij de Koningsbeemd op het natuurleerpad
en het zintuigenvoetpad. We gaan de bomen aan de rand van ons
natuurterrein snoeien, de planken van de vlonders vernieuwen en het
bruggetje op het natuurleerpad repareren. Daarnaast zijn er voldoende
andere klusjes te doen, dus als u zin heeft kom gerust een uurtje of zo
meehelpen. We starten om 10.00 uur.
Info: Lei Frolichs  06-44112237

Gidsenoverleg
Maandag 8 november om 19.30 uur in de Koningsbeemd

De natuurgidsen van IVN Hoensbroek en iedereen die

belangstelling heeft nodigen wij uit om deze avond te overleggen
over het activiteitenprogramma voor 2022. Iedereen die een
bijdrage wil of kan leveren is van harte welkom. Als u verhinderd
bent maar inspirerende ideeën heeft over wandelingen of andere
activiteiten laat ons dit dan s.v.p. weten. Dan zullen wij dit zeker
meenemen bij het vaststellen van ons programma voor 2022.

Wandelen in het mijnverleden van Belgie.
Zondag 21 november om 10.00 uur vanaf Kasteel Hoensbroek.

Vlak over de Belgische grens tussen Maasmechelen en Eisden ligt
de plek waar meer dan een kwart eeuw geleden de mijnindustrie
nog volop draaide. Hoewel het mijnverleden nog volop zichtbaar
is ziet vandaag de dag het landschap er heel anders uit. Er is een
mooi park aangelegd en daar zijn een aantal wandelroutes
uitgezet die ook over de mijnsteenbergen (in het Belgisch
“Terrils”) gaan en een mooi panorama bieden van de omgeving.
De schachtbok van de voormalige mijn van Eisden is een niet te

missen hoogtepunt bij de start van de wandeling. Je kunt de trappen beklimmen en op een hoogte
van 24 meter krijg je als beloning een uniek zicht op de omgeving. Gelijkvloers geeft een
fototentoonstelling je een blik op het verleden van de mijnsite.
Info: Daan Westerhof

 06-10309529

Jaarafsluiting.
Zaterdag 18 december in de Koningsbeemd om 15:00 uur.

18 December, de zaterdag voor de kerstdagen.

Een mooi moment om nog eens samen te komen.
Wij nodigen onze leden uit om te komen genieten van de
kerstsfeer in ons mooi aangeklede verenigingsgebouw. Er wordt
gezorgd voor wat afwisselende activiteiten en er zijn
lekkere hapjes en drankjes. Iedereen is van harte welkom.
Info: Lenie Quadackers  o45-4040440
Steffie Broekhuis  06-22337350

Midwinterwandeling.
Woensdag 29 december, parkeerplaats Kasteel Hoensbroek om 13:00 uur

Ingesloten tussen het Stammenderbos en het Danikerbos ligt het

dorpje Sweikhuizen. De wandeling voert ons door deze bossen
maar ook langs de meanderende Geleenbeek en de hieraan gelegen
visvijvers. Als het weer een beetje helder is kunt u genieten van
mooie panorama’s.
Het is een middagwandeling dus niet al te lang ± 7km.
Info Marrion Ernst
Wiel Pieters

 06-42588496
 045-7074055

Buurtproject Tiny Forest.
Adres Regenboogschool: Wijenbergstraat 8 in Hoensbroek.

Op 10 november zal de plantdag nabij de regenboogschool

plaatsvinden. De officiële opening start om 09.00 uur en om 09.30
uur zal de éérste groep kinderen gaan planten. Om 12.30 uur is de
gezamenlijke afsluiting en gaan de kinderen terug naar school.
Info Martin Deguelle

 06-54311709

Snuffelmarkt verplaatst naar voorjaar 2022.
Voorgaande jaren was de snuffelmarkt altijd begin oktober. Dat is ons dit jaar
helaas niet gelukt. De komende (winter)periode is ook niet echt geschikt voor
deze activiteit. Daarom is in de bestuursvergadering van oktober besloten de
snuffelmarkt te verplaatsen naar het voorjaar van 2022.

In memoriam Mieke Cörvers-de Heer
Op 2 september jl. is Mieke Cörvers overleden. Mieke was meer dan
20 jaar samen met haar man, Jan, lid van IVN Hoensbroek.
Vele jaren zat zij in het bestuur. Op het laatst als secretaris. Zij deed
haar werkzaamheden altijd zeer nauwkeurig maar haar grote passie
waren toch de vogels. Heel vaak was ze op een van de Waddeneilanden te vinden om de vogels te bekijken en te fotograferen.
Ook heeft ze cursussen opgezet en gegeven. Door ziekte heeft ze dit
echter moeten opgeven. Wel bleef ze bij alle activiteiten komen en ook
de secretariaat werkzaamheden bleef ze uitvoeren. Op een bepaald
moment leek ze redelijk herstelt maar het heeft niet zo mogen zijn. De
vreselijke ziekte keerde terug en ze heeft zich gewonnen moeten geven.
Wij als IVN zullen haar zeer missen en wij wensen Jan, kinderen en
kleinkinderen veel sterkte toe.

Om te noteren :

Omdat het jaarprogramma voor 2022 nog moet worden opgesteld (gidsenoverleg is op 08
november) zijn er nog geen activiteiten te vermelden voor januari en februari 2022.
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Bestuursvergadering
Werkgroep natuurbeheer
Maandag, inloopavond
Wandeling, excursie, overige
activiteiten
Gidsenoverleg

Zomaar een
mooie foto
gemaakt tijdens
de werkdag op
ons natuurterrein

IVN Hoensbroek
Heerlerweg 141, 6433 HR, Hoensbroek

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

Afmelden als lid bij de
ledenadministratie

In memoriam Marie Vermeulen
Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden
van ons lid Marie Vermeulen op 14 oktober 2021.
Marie was sinds 2001 lid van IVN Hoensbroek.
Hoewel ze door haar lichamelijke beperkingen niet aan alle
activiteiten kon deelnemen droeg ze daar waar mogelijk haar
steentje bij aan onze vereniging. Het liefst was zij bezig met
de verzorging van de werkgroep natuurbeheer op de
zaterdagse werkdag. Dit heeft ze tot op hoge leeftijd
volgehouden.
Op de foto hiernaast staat Marie zoals wij haar in
herinnering houden. In de IVN keuken, bezig met het
voorbereiden van de soep en het eten waar wij als werkgroep
volop van genoten.

Wij als IVN zullen haar zeer missen en wij wensen
nabestaande en familie heel veel sterkte met dit grote verlies.

