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als u dit infoblad ontvangt is 2021 bijna voorbij en staan we kort voor de overgang
naar het jaar 2022. Bij de vorige jaarwisseling
sprak het bestuur de hoop uit dat we langzaam
zouden terugkeren naar een leven zonder corona.
Helaas is deze wens in 2021 niet in vervulling
gegaan en worden we ook nu nog geconfronteerd
met de gevolgen van de coronacrisis.
Gelukkig konden er dit jaar toch activiteiten
doorgang vinden met voor mij als hoogtepunt de
BBQ met een “ouderwets” gezellig samenzijn.
Hopelijk kunnen we dit het volgend jaar herhalen,
samen met vele andere activiteiten. Daarom sluit ik af met onderstaande wens,
2021 was geen leuk jaar, maar 2022 is gelukkig in zicht!
We wensen iedereen een beter, gezond en gezellig nieuwjaar.
Dat we het oude maar snel mogen vergeten “proost”

Nieuwjaarsreceptie.
Zaterdag 8 januari 19.30 uur, Koningsbeemd.

De nieuwjaarsreceptie is een mooi moment om
samen terug te kijken op het afgelopen jaar en te
proosten op een voorspoedig en gezond 2022.
Helaas gelden nu nog een aantal corona restricties
maar we hopen dat deze het gewenste effect
hebben en wij in 2022 weer mogen samenkomen.
Wij hopen samen met u het glas te heffen

Werkgroep natuurbeheer
8 januari en 5 februari
Bestuursvergadering
10 januari en 7 februari

Inloopavond.

De Konigsbeemd is in deze periode
geopend op 17, 24 en 31 januari en op 14,
21 en 28 februari. Nadere invulling van
deze avond in overleg met de aanwezigen.

IVN en Corona.
Op het gidsenoverleg van 8 november hebben we een mooi programma opgesteld
voor 2022. We hopen natuurlijk dat alle activiteiten doorgang kunnen vinden en bij
het schrijven van dit infoblad gaan we daar vooralsnog van uit.
Helaas weten we ook dat de afgelopen jaren als gevolg van de corona pandemie veel
activiteiten zijn afgelast, zowel in 2020 alsook in 2021. Ook nu bevinden we ons
weer in een periode van oplopende besmettingen en weten we niet welke
maatregelen we kunnen verwachten. We zullen dus ook in 2022 rekening moeten
houden met het afgelasten van activiteiten.
Belangrijk: Alle vermelde activiteiten zijn onder voorbehoud van
eventuele Corona restricties !
In dit infoblad staan de geplande activiteiten. Neem contact op met de gids (of het
bestuur) om te informeren of een activiteit doorgaat.

De “Woensdag wandelgroep”
Woensdag 12 en 26 januari en woensdag 9 en 23
februari. Vertrek vanaf de Koningsbeemd om
10.00 uur

Hier zijn weer de datums voor onze wandelingen in
januari en februari. 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

Middagwandeling Schinveld
Zondag 20 februari vanaf Kasteel Hoensbroek om 13.00 uur

Omdat we niet weten wat de weersomstandigheden
zijn, blijven we een beetje in de buurt.
Tegen de grens van Duitsland aan, bevinden zich de
Schinveldse bossen. Hier lopen wij de 5 sterren
wandeling. Deze route refereert aan de 5 sterren die
zijn toebedeeld aan het Nationaal Landschap ZuidLimburg en is ontwikkeld om de bezoekers kennis te
laten maken met het grootste aaneengesloten
bosgebied van Zuid-Limburg.
Het is een middagwandeling dus de afstand is niet al te ver, ongeveer 8,8 km.
Denk aan warme kleding en goed schoeisel.
Info Daan Westerhof  0610309529

Vogels kijken en herkennen – 6 (Een artikel van Martin Deguelle.)
Kraaisoorten: Deze keer wil ik iets vertellen over de kraai soorten. Deze zwarte
rakkers werden in het verleden als onheilsbrengers gezien. Naast heksen met
kraaien zijn er ook verschillende films gemaakt met zwarte vogels. Denk aan
Hitchcock. Ook bij tekeningen van galgen worden zwarte vogels getoond.
Ik wil iets vertellen over de meest voorkomende bij ons in de buurt. Ze leven vooral
van insecten en/of afval. Het zijn slimme vogels. De zwarte kraai en raaf zijn
standvogels. De kauw en roek ook maar zij krijgen in de winter gezelschap van
duizenden noordelijke soortgenoten.
De Kauw: Ze worden in het Limburgs ook wel
Dolkes genoemd en komen in heel Nederland voor.
Ze hebben een grijze kop en zwart petje. Ze zijn de
kleinste van de vier hier besproken vogels. Ook
hebben ze een opvallend oog, licht grijs / blauw.
Paartjes ziet men als verliefd stelletje samen en
blijven levenslang bij elkaar. Hun nest maken ze van
takken en bekleden het met onder andere schapen
en paardenhaar. Ze zitten vaak in schoorstenen. Andere kraai achtigen doen dit niet.
De Kraai: In Nederland zien we vooral de zwarte
kraai. Maar er zijn ook anderen, bijvoorbeeld de
alpenkraai en bonte kraai. Deze laatste ziet men
wel eens in het oosten van ons land. De zwarte
kraai is groter dan het kauwtje maar in de vlucht is
het verschil moeilijk te zien. Ze leven ongeveer 5 tot
10 jaar. Hij is een alles eter maar vooral insecten en
wormen. Ze nestelen als koppel en leggen 4 eieren.
Ze broeden ze in 18 dagen uit. Ook zitten ze strak in
het veren pak. Dit in tegenstelling tot de roek. Hij loopt waggelend en huppelend en
heeft een zwarte snavel. Ook zijn ze hun hele leven aan elkaar trouw.
Wel zijn er groepen jonge zwarte kraaien te zien. Zij hebben nog geen partner
gevonden en geen territorium.
De Roek: In tegenstelling tot de zwarte kraai heeft
de roek een slordig verenpak en afgezakte
broekspijpen. De veren zitten over de poten. In de
vlucht is een onderscheid met de zwarte kraai
moeilijk te maken. Wel heeft hij een iets grotere
grijze snavel. Ook roeken zijn het hele jaar samen
en broeden in kolonies. Bij de parkeerplaats van
het ziekenhuis in Heerlen is zo’n kolonie. Dus als je
een groep zwarte vogels ziet zijn het roeken. Het
kan alleen zo zijn dat een vrijgezelle zwarte kraai ze gezelschap houdt tijdens het
slapen.

De Raaf: De vorige eeuw was de raaf in Nederland
uitgestorven. Dit kwam vooral door de jacht. Deze
is nu verboden en men heeft raven uit het
buitenland uitgezet. Men ziet ze dan ook al op
verschillende plekken in ons land. Bijvoorbeeld op
de Veluwe. Zij zijn groter dan de zwarte kraai en
roek. Ze eten alles, ook aas. Hun snavel is groter en
donkerder dan de roek. Hij heeft een diepe stem.
Als ze overvliegen maken ze diepe keelgeluiden.
Ook heeft hij zijn staart de vorm van een ‘wybertje”.
Raven kunnen tachtig jaar oud worden.

Om te noteren – Activiteiten in maart en april
Zaterdag 12 maart
Woensdag 9 en 23 maart
Zondag 27 maart
Zondag ?? april
Zondag 10 april
Woensdag 13 en 27 april
Zondag ?? april

: NL-Doet
: Woensdag wandelgroep
: Naar de bron van de Geul
: Snuffelmarkt (afhankelijk van plannning sportpaleis Hendriks)
: Voorjaarswandeling Savelsbos
: Woensdag wandelgroep
: Bloesemtocht (afhankelijk van de bloesem 17 of 24 april)
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Bestuursvergadering
Werkgroep natuurbeheer
Maandag, inloopavond
Wandeling, excursie, overige
activiteiten
Nieuwjaarsreceptie

IVN HoensbroekHeerlerweg 141, 6433 HR,
Hoensbroek  06-10309529
✉ ivnhoensbroek@gmail.com
Website: www.ivn.nl/afdeling/hoensbroek

Vogelnestje met
doorkijk
Altijd wel iets te
zien op ons natuurterrein.

Afmelden als lid bij de
ledenadministratie

