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VAN DE BESTUURSTAFEL
VOORWOORD VOORZITTER
Onze activiteiten voor het publiek hebben al sinds het begin van de
coronatijd stilgelegen. Wel hebben we eind juni een overleg met de
coördinatoren gehad (op verantwoorde wijze, volgens de RIVM-richtlijn)
in het IVN-gebouw aan de Hoge
weg. Daar hebben we gezamenlijk
de huidige stand doorgenomen.
Toen konden we niet echt ge-richte
plannen maken voor september,
daar de situatie nog te onduidelijk
was en is. In augustus bekijken we
de situatie opnieuw.
Zoals velen van ons heb ik ook veel
gewandeld in voorgaande periode
en dus veel mooie bloesem en
bloemen gezien. Dat heeft geleid
tot onderstaande foto, bloesem
van kastanjeboom.
Jullie worden op de hoogte
gebracht zodra weer activiteiten in
Kastanjebloesem
het vat hebben.
Namens het bestuur wens ik jullie een goede zomer!
Annette van Raaij, Voorzitter IVN Cranendonck
VAN DE PENNINGMEESTER
ONTWIKKELINGEN IVN TUIN EN ACCOMMODATIE
In het Eindhovens Dagblad van 10 juli j.l. stond een artikel over een
concrete koper voor de panden aan de Hoge Weg vanaf het IVN tot en
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met Harlekeyn. Ook het IVN is, zoals jullie weten, belanghebbende in deze
kwestie.
Het IVN Cranendonck bestaat sinds 1985 en heeft zich maatschappelijk al
volop bewezen door de vele schoolgidsactiviteiten bij alle Cranendonckse
basisscholen. De door ons aangelegde en onderhouden tuin wordt voor
tal van activiteiten gebruikt. Voor alle duidelijkheid, het IVN is al sinds juli
2015 bezig met de herinrichting van de IVN tuin. Het Prins Bernard Cultuur Fonds (PBC) heeft hiervoor een subsidie toegezegd.
Nadat de gemeentelijke plannen gewijzigd werden i.v.m. de voorziene
verkoop van de panden aan de Hoge Weg, moest het IVN naar een andere
tuin en accommodatie uitkijken. Nu zijn we 5 jaren verder en weten we
nog niets concreets. Wel is er door de gemeente toegezegd dat er een
tuinlocatie en accommodatie in het gebied Baronie van Cranendonck vrij
komt voor het IVN.
In een presentatie op donderdag 2 juli j.l. op het kasteeltje heb ik namens
het IVN aan de overige participanten en gemeente een uiterste datum van
31 juli genoemd waarbinnen het IVN duidelijkheid moet hebben. De
mogelijkheden zijn:
1. Er wordt het IVN duidelijkheid geboden. Er is dan niets aan de
hand en we kunnen vanaf augustus aan de slag.
2. Er wordt geen duidelijkheid gegeven. Het IVN kan de tuin en
accommodatie niet tijdig realiseren.
De uiterste termijn gekoppeld aan de subsidie van het PBC van 31
december 2020 is bij situatie 2 niet meer haalbaar. Er ontstaan dan te veel
onzekerheden zoals:
• Beschikbaarheid vrijwilligers vanwege vakantie in de werkbare
maanden september/ oktober;
• Uitval maanden november/december vanwege weersomstandigheden;
• Leveringstermijn van aanplant en materialen voor veldschuur .
Er is in het verleden al tweemaal bij het PBC uitstel aangevraagd van de
uiterste realisatietermijn vanwege de onduidelijkheid over de locatie. Bij
een DERDE verzoek om de datum van 31 december 2020 nóg eens op te
schorten, komt het IVN ongeloofwaardig over. Eind juli moet de gemeente
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duidelijkheid bieden aan het IVN. Geen duidelijkheid betekent voor het
IVN de stekker uit het spreekwoordelijke stopcontact. Het IVN onderdeel
in het project Baronie van Cranendonck is daarna niet meer haalbaar.
Op 28 juli j.l. is door Annette en ondergetekende een gesprek gevoerd
met dhr Kuppens (wethouder) en Mw Borremans (projectmedewerkster
Baronie van Cranendonck). De uitkomst van dat gesprek is, dat er een
perceel in het gebied van de Baronie van Cranendonck vrijkomt waarop de
IVN tuin kan worden gerealiseerd. Ook komt in de directe omgeving een
voorlopige accommodatie beschikbaar op Craendonck 10 of 11 (de voormalige proefboerderij). Na renovatie komt er een definitieve accomodatie voor het IVN in de directe omgeving.
Op het tuinperceel rust tot 2021 nog een pachtovereenkomst. De
gemeente zal het PBC uitnodigen om de tuinlocatie onder de aandacht te
brengen met het verzoek om de realisatie van de tuin (en daarmee de
subsidie) pas in te laten gaan in 2021 i.v.m. die pachtovereenkomst.
De planning is nu, dat de Tuinwerkgroep o.l.v. Toon van Seggelen vanaf
februari 2021 aan de slag zal kunnen om de nieuwe tuin op te zetten.
Extra handen zullen dan meer dan welkom zijn!
De huidige IVN locatie Hoge Weg 1a zal in het 4 e kwartaal van 2020
verkocht worden. De inboedel moet daarom in de komende maanden
overgebracht worden naar de nieuwe (voorlopige) locatie op Cranendonck 10 of 11. Ook hier zullen bovengenoemde extra handen welkom
zijn.
Jos van Velthoven, Penningmeester IVN Cranendonck

VAN DE REDACTIETAFEL
De redactie zat even met de handen in het haar. Waar in eerdere edities
het blad gevuld werd met o.a. verslagen van de diverse groepen, waren
daar nu slechts beperkte activiteiten te verwachten. De werkgroepen zijn
al vanaf maart 2020 in radiostilte. Geen groepswandelingen om vogels en
planten te bekijken, geen groepen leerlingen die worden rondgeleid door
de bossen, de tuin van het IVN kan niet worden verzorgd. Ook de natuur6

cursus over de heide moest worden geannuleerd. Alleen de vogelwerkgroep heeft zich niet laten kennen door het virus en heeft alle
nestkasten bezocht en de vogels geringd. Het verslag hiervan is
opgenomen in de Craenkoerier.
Gelukkig kwamen er spontaan, maar ook na het verzoek om “huiselijke”
waarnemingen in te sturen, observaties vanuit de woonkamer, soms ook
gedaan tijdens wandelingen. Dit leidde ertoe dat er een “prijsvraag” werd
uitgeschreven om nog eens goed in en om het huis (of elders) te kijken,
noteren en fotograferen wat er in de nabije natuur gebeurt. Een
fantastische respons volgde!
Voor alle inzenders geldt, dat eeuwige roem en dank uw deel is; en
natuurlijk de publicatie in onze Craenkoerier.
Graag wijs ik de lezer ook op de internationale publicaties van het IVN
Craendonck. Sinds begin juli 2020 verzorgen drie bekende reporters,
Harrie Hegge, Toon van Seggelen en Wiel Zentjes, bijdragen over vogels,
planten en heide in het HAC. Een mooi initiatief, dat hopelijk tot meer
interesse in de natuur en tot (nieuwe) actieve leden leidt.
Voor het laatste nummer van 2020 hoop ik dat er weer verhalen over
fantastische bijeenkomsten, lezingen, cursussen en wandelingen te lezen
zijn. Laten we hopen , lieve lezer!
Ilva van Bommel, redactie
Inzenders zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeleverde kopij.
Inzenden kopij: uiterlijk 1 DECEMBER 2020
Kopij aangeleverd na deze datum, kan helaas niet meer geplaatst worden.
Inleveradres: ilva@bommelandt.nl
WIJ HETEN WELKOM
• Dineke Manshanden
Van harte welkom in onze enthousiaste club!
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VRIJWILLIGSTER IN HET GROEN, HANNIE VAN BEEK-SANDERS
Ook in deze Craenkoerier stelt een vrijwilligster zich voor. Ze noemt
zichzelf geen echte IVN-er: het herkennen en onthouden van planten,
vogels en andere dieren is niet zo haar ding. Maar iemand die al zoveel
jaar met veel plezier zoveel werk verzet, en zo graag in de natuur is, is
volgens mij een rasechte IVN-er.
“Ik ben Hannie van Beek-Sanders. Geboren
en getogen in Zeelst (Veld-hoven). Ons gezin
bestond uit vader, moeder en vier kinderen.
Wij hadden thuis een poelierszaak en een
slagerij. Ik heb na de lagere school de
huishoudschool gedaan en daarna was ik
thuis nodig: helpen in de winkel, slagerij of
in het huishouden, net waar ik het hardste
nodig was.
Ik was bijna 21 toen ik trouwde met Piet en
in Maarheeze kwam wonen. In de Anjerstraat, waar we nog steeds wonen. Samen
hebben we twee kinderen en vijf kleinkinderen.
Ik kwam met de IVN in aanraking via Andre en Nel Meulman. Er was
iemand nodig voor huishoudelijke taken. Dat was helemaal in mijn
straatje. Ik zorg voor de koffie en houd het gebouw zo goed mogelijk
schoon. Samen met andere vrijwilligers, die bijvoorbeeld de tuin doen,
hebben we een gezellig groepje.
Ik herken niet alle planten en beesten, maar ben erg graag in de natuur.
Elke dag gaan we wel wandelen of fietsen in de prachtige brabantse
natuur.
Een van de leukste activiteiten is voor mij Speuren in het donker met ieder
jaar weer een hoge opkomst.
Het IVN kan, denk ik, nog wel wat extra handjes in de tuin of voor andere
activiteiten gebruiken. Vooral wat jongere mensen. Dus wie interesse
heeft kan zich aanmelden!”
Hannie van Beek
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VAN DE WERKGROEPEN

VOGELWERKGROEP
BROEDSEIZOEN 2020
De nestkasten van de roof- en zangvogels zijn weer allemaal gecontroleerd. De procedure was dit jaar anders dan eerdere jaren, omdat
we rekening moesten houden met de RIVM-regels.
Dus moesten we eerst aanmelden bij
de erfeigenaren voordat we de kasten
konden controleren. De vogels
kennen deze regels niet, dus die vliegen af en aan en door elkaar om hun
kroost groot te brengen. Ook dit jaar
hadden ze het er erg druk mee, zeker
de zangvogels. Het was opvallend dat
de nestkasten in het algemeen bezet
waren door koolmezen. Vorige jaren
waren de kasten ook door de boomklever, de bonte vliegenvanger en
ook de pimpelmees bezet. Voor deze
veran-dering is geen geen aanwijsbare oorzaak. Wel was er bijna een
100% bezetting bij de nestkasten voor
de zangvogels in het Buulder Broek,
Adriaan met jonge steenuil
het Cranendonck bos en in het Driebos in Maarheeze.
Bij de roofvogels is er ook een redelijk broedresultaat te melden. Het
aantal jonge vogels viel een beetje tegen, zeker bij de kerk- en steenuil.
Andere jaren zijn er nestkasten met 4-6 jonge vogels, nu vaak maar 2 of 3.
Dit is ook door andere IVN vogelwerkgroepen waargenomen en ook hier
heeft men geen aanwijsbare oorzaak. Het grootbrengen van de jonge
roofvogels is toch voor een heel groot gedeelte afhankelijk van het
voedselaanbod. Hangen de nestkasten in een omgeving waar kippen los
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rondlopen of schapen en paarden, dan zal daar het muizenaanbod groter
zijn. De vogels stemmen daar dan ook hun broedsel op af.
Alle jonge vogels zijn ook dit jaar weer door Wil geringd. Het doel van het
ringen van de jonge vogels is om gegevens te verzamelen. Als later een
vogel met ring wordt terug gevonden, krijg je een idee over de migratie,
leeftijd en andere belangrijke gegevens.
De vogelwerkgroep heeft nu alle
gegevens verzameld van de 108
roofvogelkasten en 152 zangvogelkastjes verspreid over de gemeente
Cranendonck.
De eerstvolgende activiteit zal zijn
om deze in oktober weer allemaal
schoon te maken zodat de
roofvogels en de zangvogels weer
een schoon verblijf hebben in de
natte en koude herfst en
wintermaanden.
En dat ziet er dan zo uit:
Jong steenuiltje in warm winterverblijf
Harrie Hegge
INGEKOMEN
In deze editie zijn de inzendingen n.a.v. de oproep tot kopij uit “eigen tuin”
opgenomen, evenals eerder ingezonden natuurverhalen. Hartelijk dank
voor al die fantastische verhalen, foto’s en tekeningen! U allen verdient de
eerste prijs voor originaliteit, kwaliteit en inspanningen.
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DE NEUSHOORNKEVER (ORYCTES NASICORNIS)
Afgelopen januari was het heerlijk weer. Op naar de moestuin aan de
zandpad achter de Puttendijk in Maarheeze. Goed weer om de composthoop af te graven en over de moestuin te verdelen. Na een aantal
kruiwagens compost uitgereden te hebben kwam de verrassing. Terwijl ik
een schep compost pakte zag ik een hele grote, dikke witte “worm”. Wat
een joekel van een beest!
Bijna 10 centimeter lang en
zo dik als mijn vinger. En ja, ik
heb dikke vingers.
Toen begon de zoektocht,
want van welk insect is dit
de larve? Boeken over insecten en het internet brachten
de oplossing. Het is de larve
van de neushoornkever! Dat
is een grote verrassing. Ik
heb nog nooit zo’n grote
larve gezien. De vondst
zorgde ervoor dat het afgraven van de compost-hoop
veel langer duurde dan geNeushoornkever-larve
pland.
Nu werd het heel voorzichtig graven.
Wat zou er nog meer te ontdekken
zijn? Dezelfde dag vond ik een kamer
ter grootte van een kippenei met een
pop er in.
Daarna nog zo’n holte met een kever.
Een mannetje. Dat was duidelijk te
zien aan zijn grote hoorn.
Larve in kamer
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Uiteindelijk heb ik in drie dagen twee
grote larven, 7 kleine larven (0,5 cm),
5 poppen, 14 vrouwelijke en 16
mannelijke kevers gevonden.
Heel wat voorbijgangers heb ik
kennis laten maken met de neushoornkever. Bijna niemand kende de
kever. Men was verbaasd bij het zien
Neushoornkevers
ervan.
Nadat de composthoop helemaal was afgegraven, heb ik een nieuwe
hoop gemaakt. In deze nieuwe hoop heb ik alle dieren weer teruggezet.
Hopelijk zijn deze zomer neushoornkevers op de moestuin te zien
Nog wat wetenswaardigheden:
De kever is tot 4 centimeter groot en hoort tot de grootste kevers in
Nederland. Ze legt haar eitjes vaak in composthopen. Hieruit komen
kleine wormpjes, de engerlingen. De larve is bijna wit van kleur en ligt
altijd krom, in de vorm van een ”C”, net als de engerlingen van familieleden van de deze kever. Aan de zijkanten van het lijf van de larve zitten
bruine puntjes. Dit zijn de ademopeningen. Aan zijn bruine kop zijn de
twee kromme kaken goed te zien. En dan nog drie paar poten aan de
voorkant van zijn lange lijf. Een indrukwekkende larve.
De engerlingen van veel andere soorten kevers zijn schadelijk voor de
tuin, maar niet deze. Deze leeft in Nederland vooral in composthopen.
Daar verteert hij restmateriaal tot compost.
Na 3 tot 5 jaar maakt de larve een popkamer van zijn uitwerpselen. Deze
kamer is zo groot als een kippenei. In deze kamer verpopt hij. Aan de pop
is al te zien of de kever een mannetje of vrouwtje wordt. Het mannetje is
te herkennen aan de grote hoorn op zijn kop. Het vrouwtje heeft daar
maar een heel klein bobbeltje. De kevers vliegen van juni tot augustus uit.
Ze leven vrij kort. Men denk een aantal weken. In deze tijd paren ze en
legt het vrouwtje haar eitjes.
Jim van Ooijen
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BELLA, FEUILLETON OVER EEN EEND

Mooie eend

14 april 2020: Melding van
Elly van Dongen: “Apart, al
twee dagen een Seller Eidereend bij ons op bezoek gehad
in de vijver, om blij van te
worden! Ik weet niet of dat
vaker gebeurt in deze regio?”.
...
De eend ging weg, en kwam
weer terug...
er werd getwijfeld aan de
exacte naam van het dier….

Op 30 april kwam het verlossende woord: Bella blijkt een exoot uit NoordAmerika te zijn.
Elly van Dongen
MIEREN AAN HET WERK
Elly had de smaak te pakken en
kwam met nog een observatie:
“Samenwerkende mieren om een
pindanootje hun nest in te krijgen!”

Elly van Dongen
TUINTAFEL ALS INSECTENHOTEL
“Elf jaar geleden verruilden we ons huis met tuin voor een appartement
met balkon. Die tuin ging ons nog het meest aan het hart, maar was
tegelijkertijd één van de redenen om te verkassen. We zouden ze missen,
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de nestkastjes met ieder jaar jonge mezen, de winterkoning met het
nestje in de warrige clematis, het merelnest in de vuurdoorn en de
houtduiven in de hoge bomen van de buurman. Maar ook de afgezaagde,
half vergane boomstronk met de in- en uitvliegende zweefvliegen. De
vlinderkast waarin nooit vlinders hingen als het kouder werd, de
vleermuizen onder de dakpannen en het insectenhotel aan de schutting
waarin ijverige bijen al veel gaatjes hadden dichtgemetseld.
Goed, we zijn inmiddels elf jaar verder. De kool- en pimpelmezen hebben
hun nestjes ergens anders in de buurt en gebruiken het voer op ons
balkon om te fourageren. Een eekhoorn dartelt vrolijk door de buurttuinen en als je er ’s nachts uit bent voor een sanitaire stop, kun je soms
de kerkuil horen roepen. Deze week spotte ik in het gras bij ons appartement een witte kwikstaart en we hadden zelfs een keer een gaai, die
toen nog Vlaamse gaai heette, op het balkon. Tuk op de walnoten die op
de tuintafel lagen.
Dit weekend is het Pasen. Mooi
weer, lekker zonnetje, maar alles is
anders nu de wereld te maken heeft
met een Corona pandemie. We
blijven dus gehoorzaam thuis en
genieten van de zon op het balkon
en op veilige afstand van iedereen.
Een kleindochter wenst ons met een
filmpje op onze telefoon een fijne
Pasen toe.
Onderkant van tafel met insectenhotel
We lezen, puzzelen en verbazen ons over de bijtjes die onze tuintafel als
iets heel bijzonders schijnen te zien. Ze vliegen af en aan, verdwijnen
onder de, in 3 delen uitklapbare, Ikea tafel en vliegen weer weg.
Nieuwsgierig geworden zetten we het tafeltje op zijn kop om erachter te
komen wat de bijen er zo interessant aan vonden. Er blijken diverse vrij
diepe gaten in geboord te zijn met daarin verzonken schroeven. Boven
elke schroef is een keurig gat achter gebleven. Blijkbaar voldoet dit aan
14

alle eisen want de bijen zijn druk bezig om het als hotel in te richten. Er is
al één gat helemaal dicht gemetseld.
Het tafeltje staat inmiddels weer op zijn plek. De bijtjes vliegen vrolijk af
en aan. Over een poosje zullen er hopelijk een aantal jonge solitaire bijen
uitvliegen. Ach, ’t is weer eens iets anders dan koolmezen. Maar zo helpen
we met een simpel houten Ikea tafel wel de natuur een handje, zelfs in
tijden als deze”.
Inge
EERSTE HAGEDIS
“Eerste hagedis gezien in de
groentetuin boven op de rand
van een kasje”.
Toon en Diny

HAZELWORM
En ook Toon en Diny hadden er zin
in, en wisten nog een hazelworm te
vereeuwigen:
“De foto is gemaakt in het Weerterbos, omgeving Daatjeshoeve”.
Toon en Diny
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DE KORENBLOEM
“De korenbloem is een vroege bloeier en ik ben altijd weer onder de
indruk van de heldere blauwe kleur. Bij het verschijnen van deze
Craenkoerier is hij alweer uitgebloeid.
Het verhaal dat ik wil delen,
geldt voor heel veel bloemen.
Vanmorgen heb ik met een
vriendin afgesproken om op
afstand met elkaar bui-ten te
schilderen. Via de video-app
houden we contact. Ik kom in
de tuin bij de korenbloem uit.
Daar ga ik een tekening van
maken! Van dichtbij valt er veel
te ontdekken. De blauwe
bloemblaadjes zijn op het eind
in drie tongen gesplitst, heel
sierlijk. Het hart is zacht en met
donkere staafjes getooid, die in
het midden iets gebogen en
gesloten zijn en van buiten
gestrekt met een wit puntje
aan het eind. En dan de basis
waar de bloem uit groeit, aan
Korenbloem
het einde van de zich verbredende bloemsteel! Een kunstwerk van groene
ruiten met bruine randjes. De zachte bladeren van de plant vormen een
mooi decor. Als een wenteltrap groeien ze aan de bloemsteel.
Zo breng ik twee aangename uren door met schetsen en experimenteren
met aquarel verf. En bovenal goed naar de bloemen kijken! Zo tegen de
middag krullen de bladeren om en veranderen de bloemen van positie. Ik
ben onder de indruk van de pracht van de bloem! Het is de moeite waard
de tijd te nemen om naar bloemen te kijken”.
Corrie Fleuren-Paree
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MEREL VERSUS LIJSTER
“Op maandagmorgen 27 april, Koningsdag, kijk ik ‘s morgens na mijn
ontbijt door het keukenraam en zie tot mijn verbazing een vrouwtjesmerel en een zanglijster in een tweestrijd. Normaal gesproken jaagt de
merel de zanglijster weg als het om voedsel gaat. Dit weet ik, omdat ik
ooit een zanglijster tam gemaakt heb en wel als volgt: een merel joeg
altijd een zanglijster weg bij mijn voederplaats. Dit was ik op een gegeven
moment beu en ik joeg de merel weg, als hij dit weer deed.

De zanglijster had dat snel begrepen en was er als de kippen bij, als ik
naar de voederplaats liep. Vervolgens gooide ik kleine stukjes kaas vanaf
de tuinbank enkele meters voor mijn voeten. De lijster vond dit geweldig!
Hij kwam vlakbij eten en ik praatte tegen hem. Als ik buiten kwam, vloog
hij al naar mij toe en gaf een dankbaar geluid. Dit heeft hij de hele zomer
gedaan. Het jaar daarop in het vroege voorjaar zag ik hem weer naar mij
toe komen en heb ik hem weer het hele seizoen gevoederd. Om op
Koningsdag terug te komen, was deze keer de zanglijster de baas over de
merel. Zij streden om de vruchten van een klein sinaasappel-struikje met
zo’n 50-tal kleine vruchtjes (appeltjes van Oranje) die ik al een maand op
het terras heb staan. De merel heb ik niet meer gezien, de lijster des te
meer. Hij vloog met zijn buit weg om zijn uitgevlogen jongen te voeren. Na
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mijn fietstocht ‘s middags was het sinaasappelstruikje op een paar
vruchtjes, na kaal geplukt. Hij zal wel genoeg vitamientjes gehad hebben,
want hij floot met vele decibels die avond”.
Met vogelgroeten, Toon van Seggelen
KLAPROOS

Gefotografeerd door Jan Migchels
WILGENHOUTRUPS

In de berm op de Hoortweg in BudelDorplein gezien: een kleine tank, zo’n
10 cm lang, en voor een rups nog aardig
snel!
Volgens de boekjes, een wilgenhoutrups…..

Ilva van Bommel
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VOGELNESTEN
Een prachtig verhaal over de lente en het observeren van de natuur:
22 april, “Er zit een vogel (vink?) in mijn schuur op de bovenste plank van
een oude boekenkast te broeden. Het nest zit -heel toepasselijk- dichtbij
de kerststal. Maar ik kan moeilijk nu met een lamp gaan schijnen om licht
te hebben voor een foto. Wél apart, hoor. Maar ik wil haar nu dus niet
storen bij het broeden.
Als de eitjes uitkomen probeer ik
een foto te maken. Die foto komt
er. Ze houden zich koest”.

Carlijn heeft vervolgens de smaak te
pakken en blijft vogelnesten ontdekken! Nu een nest merels in een
plantenbak.
Carlijns conclusie dat het erg leuk is
om het hele proces van nest maken,
broeden, voeden en uitvliegen te
volgen, kan uw redacteur alleen maar
bevestigen.
Carlijn Thielen
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PAARDENBLOEM-INSPIRATIE
Bedankt voor de informatie over de paardenbloem (redactie: zie ook later
in de Craenkoerier). Ik waande me weer een juffrouw die de kleuters het
wonderlijke van de natuur probeert over te brengen. Bijvoorbeeld aan de
hand van paardenbloemen. Omdat ik deze bloemen erg mooi vind, heb ik
ze geschilderd. Het resultaat staat hieronder:

Schilderij en tekst door Annie Kopmels
DE EEKHOORNKONING VAN HUGTEN
In de bossen van Hugten leeft een grote eekhoornpopulatie. Aan het
hoofd staat Eekhoornkoning Archibald. Archibald hield paleis in de
bosuilenkast die de vogelwerkgroep van het IVN-Cranendonck, o.l.v.
‘vogelfluisteraar’ Piet, begin deze eeuw had opgehangen. Dat was vóór
Archibalds tijd, maar in de oude jaargangen van de Craenkoerier in zijn
koninklijke bibliotheek had hij de historie van zijn paleis gelezen: hij was
opgehangen om de bosuilenpopulatie te ondersteunen, want hun mooie
roep klonk steeds minder op Hugten!
In de eerste jaren zaten er telkens bosduiven in de kast te broeden. Leuk,
maar niet helemaal de bedoeling. Toen viel de bodem eruit, wat de uilen
ook niet echt aanmoedigde. Maar kastenbouwmeester Piet verloor de
moed niet en hing, met leden van de vogelwerkgroep, een nieuwe kast
op, hoog in een den. Weer een aantal jaren: duiven.
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Een paar jaar later is de kast een paar bomen verhuisd. En jawel, bij
inspectie bleek er een uilenjong in te zitten! Eindelijk succes! Het jaar
daarna lagen er prooiresten, maar werd geen bewoner aangetroffen.
Kortom het lukte niet erg met die bosuilen.
Daarom vond Archibald dat hij de kast best mocht kraken en gaan
bewonen met koningin Corona. Kosten nog moeite werden gespaard om,
o.l.v. een interieuradviseur, een prachtig paleis van de kale kast te maken,
met vooral ruimte voor de wintervoorraad hazelnoten en eikels. En zo
nam het paar zijn intrek en leefde er vele gelukkige jaren, totdat …….
Het was hartje winter en de koninklijke familie lag in ruste te midden van
de vergaarde noten en eikels. Het stormde verschrikkelijk en bij een van
de moordende windvlagen werd de kast van de boom gerukt en knalde
omlaag …… Nou, dat was een vorstelijke ramp: geen dak meer boven het
hoofd, hartje winter. En zelfs de fietsen waren verloren gegaan. De
opgetrommelde Eekhoornraad besloot direct tot een zoektocht naar een
andere passende behuizing.
Maar, dat viel tegen. In de
Hugterbossen, in berken, dennen
of sparren, in zomer- of wintereiken werd niets geschikts gevonden. Daarom besloot de Eekhoornraad ook in het aanpalende
Kamersven te zoeken. En daar
vonden ze warempel een kast
van de hand van bouwmeester
Piet. De koning spoedde zich er
heen, niet nadat hij oud IVNvoorzitter Frits had gevraagd om
met fototoestel naar de plaats te
komen.
Ja, het was een mooie IVN-kast,
van de meester zelf, maar bij
inspectie bleek hij veel te klein
voor de Eekhoornvorst.
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Frits maakte nog een foto van Archibald op deze kijkdag, maar de
zoektocht duurt voort.
Misschien hangt de vogelwerkgroep nog eens een nieuwe uilenkast op
Hugten? Maar of Archibald daar dan weer durft te gaan wonen? De schrik
zit er goed in. Hij gunt hem van harte aan de bosuilen! De bosuilen, die
met hun mysterieuze roep, ons altijd weer aan ‘vogel-fluisteraar’ Piet
herinneren.
Ter nagedachtenis van Piet v.d. Eijnde.
Frits van Dijk

SALIE IN KNOP… EN IN BLOEI!
“Dit is niet bijzonder maar ik vind
het altijd mooi. Ineens zie je dat
salie in de knoppen is. En vervolgens
begint het prijs te geven dat zijn
bloemen blauw gaan worden. ...”

Anne Oud
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SLECHTVALKEN
“Ja, het is me wat met dat
Corona-virus!
Dankzij
de
“economische” crisis heb ik
voldoende tijd om te genieten
op ‘t Asbroek.
Mijn hotelkamer daar is tijdelijk
verhuurd! Ik laat jullie even mee
genieten..”

Franca Feijen
DE PIMPELMEES
Naast een kerkuilenkast -met helaas vooral kauwtjes-, hebben we ook
een pimpelmezenkast. Sinds jaar en dag bewoond door, u raadt het:
pimpelmezen. Wat een energie hebben die beestjes! Af en aan vliegen ze,
op elkaar wachtend om het nest in te gaan met allerlei lekkers. Je zou er
moe van worden…. De buurkat loopt er likkebaardend onderdoor...hij kan
er niet bij…

Foto: Bram de Landtsheer; tekst: Ilva
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DANSENDE SPREEUWEN
Je ziet of zag ze misschien vooral in het najaar: zwermen “dansende”
spreeuwen. Door het verschuiven van de seizoenen kan het beeld
tegenwoordig ook later in het jaar plaatsvinden. De dansende spreeuwen
vormen als groep op deze wijze bescherming tegen roofvogels. De
bewegingen binnen de zwerm of groep ontstaan door simpele
gedragsregels. De spreeuwen vliegen allen met een constante snelheid
van 36 kilometer per uur en botsen nagenoeg nooit. Er is geen leider. De
spreeuw let alleen op de zeven spreeuwen om zich heen waardoor de
dansende beweging zich langzaam door de zwerm verplaatst
Als een spreeuw naar links helt
passen de zeven spreeuwen daar
omheen zich direct aan en draait
de hele zwerm naar links. Soms
verdikt de groep zich of waaiert
juist weer uit. Er zullen vast meer
factoren een rol spelen bij dit
fascinerende natuurverschijnsel .
Nog genoeg onderzoek te doen
door
Charlotte
Hemelrijk
verbonden als bioloog aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
Jos van Velthoven
LIEVEHEERSBEESTJES… 59 SOORTEN!
In Limburg is onderzoek gedaan naar lieveheersbeestjes. De start was net
over de provinciegrens in Roermond. Er vond inventarisatie plaats in een
gebied van 1 x 1 km. De lieveheersbeestjes zijn net mensen. Er zijn generalisten zoals het zevenstippelig lieveheersbeestje en het Aziatische lieveheersbeestje. Maar ook specialisten die in specifieke natuurgebieden
voorkomen, omdat juist daar het nodige voedsel is. Het bosmierlieveheersbeestje (mooi scrabble woord) zit vooral in natuurgebieden
omdat het de luizen eet van de luizenkolonies.
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Deze luizen leven weer vredig samen
met de bosmieren, vandaar de naam
van dit lieveheersbeestje. Het
behaard lieveheersbeestje leeft weer
van mieren in wegbermen (wegmieren). De teller van het onderzoek
is gestopt bij 59 soorten!

(Bron: de Limburger; gevonden door Jos van Velthoven)
EEN VOGELPARADIJS
De tuin van Ria v.d. Berg blijkt een waar vogelparadijs. Vanuit de luie stoel
(eventueel binnen als het koud is), komen de diverse vliegende vrienden
langs gevlogen of geparadeerd. Een kleine selectie mag niet ontbreken in
deze Craenkoerier.

Gekraagde roodstaart
(alert, want we zijn te dicht bij zijn
nest)

Jonge Tjiftjaf
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Werk van de boomklever

Jonge vliegenvangers in het nest

Foto’s Ria vd Berg
NATUURCURSUS HEIDE IN CRANENDONCK VERPLAATST
Door de corona-perikelen kon deze cursus in 2020 niet opgestart worden.
De cursus wordt nu in zijn geheel verplaatst naar 2021. In december a.s.
bekijken we de situatie en worden de cursisten gevraagd of zij ook nog in
2021 willen deelnemen. Om het onderwerp actueel te houden wordt op
de IVN-site maandelijks een HEIDEBELEVENIS geplaatst.
In mei ging dat over de veldkrekel, in juni over de rups van de
nachtpauwoog en in juli (waarschijnlijk) over de harkwesp. Kijk hiervoor
op de site: https://www.ivn.nl/afdeling/cranendonck
Wiel Zentjes
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Harkwesp. Tekst en foto Wiel Zentjes
TUINWAARNEMING
In coronatijd ,maar anders ook, kun je meedoen met Tuintelling.nl waar je
alles wat je in je tuin waarneemt kunt registreren en terugkijken. Een
leuke soort om waar te nemen is de kameleonspin, een krabspin die met
zijn grote poten razendsnel een prooi te pakken neemt en deze snel
verlamt. Kijk op bloemknoppen waar deze spin ‘spring-klaar’ zit om toe te
slaan. De spin kan zich aanpassen door van wit naar geel of omgekeerd te
verkleuren.
Heb je de spin gevonden, kijk dan een dag later opnieuw: dan heb je een
grote kans dat deze spin een prooi gevangen heeft zoals een vlieg, een
honingbij en soms zelfs een hommel.
Wiel Zentjes
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DITJES EN DATJES VAN DE PAARDENBLOEM
De paardenbloem zie je nu overal
staan: in weilanden, in de groenstroken in de wijk, tussen de
stoeptegels en misschien ook wel
in je tuin. Het lijkt een heel gewone bloem, maar eigenlijk is hij
best bijzonder. Snijd een bloem in
de lengte doormidden. Bekijk een
helft met een vergrootglas. Dan
zie je dat de paardenbloem niet
één bloem is, maar bestaat uit
heel veel kleine bloemetjes. Elk bloemetje wordt later een zaadje met
pluisje.
Recept voor 1 jampot paardenbloemjam
50 gram bloemen (zonder groen) van paardenbloemen, op een schone
plek geplukt. Doe de bloemen in een pan met een paar schijven
(bio)citroen en/of sinaasappel. Voeg zoveel kokend water toe, tot alles net
onder staat (ca. 300 ml). Laat dit mengsel 24 uur staan. Leg een schone
theedoek in een zeef en zeef het paardenbloemenmengsel boven een
pan. Knijp de doek goed uit, er zit nog veel vocht in!
Kook het overgebleven gele sap met ongeveer 250 gram geleisuiker tot
de jam zo dik als honing is. Giet de jam in een schone jampot en laat die
ondersteboven afkoelen.
Recept voor salade met paardenbloemen
Benodigdheden: Een zak gemengde sla; walnoten; paardenbloemen
(bloemen en jonge blaadjes); bieslook; citroen; olijfolie; mosterd; peper
en zout .
Neem een glazen schaal en doe daar de gemengde sla in. Rooster een
handje walnoten in een koekenpan zonder olie. Maak dan een dressing
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van olijfolie, citroensap, mosterd, peper en zout. Knip of snijd een paar
stengels bieslook en scheur het (groene) blad van de paardenbloemen.
Doe ze bij de sla, samen met de walnoten. Giet er wat dressing over en
meng de salade. Pluk ten slotte de gele blaadjes van de paardenbloemen
en strooi ze over de salade. Nog even voorzichtig mengen met je handen
en klaar is je healthy salade! Garneren met wat losse bloemblaadjes en
een paardenbloem. Ziet er vrolijk uit toch? Bron: www.degezondekok.nl
Jos van Velthoven
INSPIRATIEHOEKJE: HULP BIJ HET ORGANISEREN VAN EEN CURSUS
Het cursushuis van het landelijke IVN helpt IVN-ers bij het geven en
organiseren van een cursus. Het cursushuis is online te vinden op: https://
www.ivn.nl/cursussen/een-cursus-geven. Mogelijk heb je interesse en
vind je het leuk om een cursus te geven! Op de website ONSIVN vind je
een overzicht van cursussen die al eerder door afdelingen zijn gegeven.
Daar kun je nog meer ideeën op doen.
NATUURCURSUSSEN
Meer dan de helft van de IVN-afdelingen geeft natuurcursussen. Deze cursussen zijn vaak kort (2 tot 6 binnenlessen en enkele buitenlessen) en
staan open voor iedere belangstellende. Voorbeelden zijn cursussen over
vogels, grassen, paddenstoelen, het lokale landschap, wilde planten. Ook
is er sinds vele jaren een wat langere introductiecursus over de natuur,
meestal de Groencursus genoemd. Deze cursus gaat over landschap,
geologie, flora, fauna en ecologie.
Voor de meeste natuurcursussen verzorgt de afdeling zelf het
cursusmateriaal, maar voor de volgende natuurcursussen is landelijk
cursusmateriaal aanwezig:
Cursus Tuinreservaten Een cursus over natuurlijk en diervriendelijk
tuinieren. Hij kan gegeven worden door IVN samen met partners van
VARA Vroege Vogels, Tuin-reservaten en Operatie Steenbreek.
Cursus Moestuinieren voor de beginnende moestuinier, die vaak in de
lente gegeven wordt.
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Cursus Paddenstoelen voor beginners, die (logischerwijs) in de herfst
gegeven wordt.
Cursus Laat jouw tuin zoemen voor tuineigenaren die hun tuin bijvriendelijk willen inrichten en onderhouden.
CURSUSSEN VOOR VRIJWILLIGERS
IVN-afdelingen leiden hun eigen vrijwilligers op tot bijvoorbeeld schoolgidsen en jeugdbegeleiders. Vaak bestaan de cursussen uit 5 of meer
binnenlessen en hetzelfde aantal buitenlessen. Meestal hoort er ook een
stage bij. Voor de meeste gidsen- en begeleiders cursussen is landelijk
cursusmateriaal beschikbaar:
Cursus IVN Natuurouders. Een cursus voor ouders en grootouders die
willen helpen bij het natuuronderwijs op de school van hun kind of kleinkind.
Cursus IVN Schoolgids. Een langere cursus voor IVN-leden die scholen in
hun omgeving bij het natuuronderwijs willen helpen.
Cursus IVN Jeugdbegeleider. Een cursus voor IVN-leden die een jeugdgroep van een IVN-afdeling willen begeleiden.
Cursus IVN Watergids. Een cursus voor iedereen die watergids wil
worden.
Cursus Laat jouw buurt zoemen. Een korte cursus voor mensen die willen
leren hoe zij samen met andere vrijwilligers en de gemeente hun buurt
bij-vriendelijk kunnen inrichten en onderhouden.
Hopelijk geeft bovenstaande inspiratie !
Groet, Jos van Velthoven
DANK EN EEUWIGE ROEM
aan iedereen die een bijdrage leverde aan deze Craenkoerier.
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De Craenkoerier
de Craenkoerier verschijnt drie maal per jaar en wordt gratis verspreid onder de leden en
begunstigers.
IVN Cranendonck
De afdeling IVN Cranendonck draagt bij aan een duurzame samenleving door zoveel mogelijk mensen
te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving.
Contributie:
Landelijk lid: per 01-01-2018

€ 25,00 per jaar

Donateur:

€ 15,00 per jaar

Thuisinwonend jeugdlid

€ 5,00 per jaar

Thuisinwonend lid/donateur:

€ 10,00 per jaar

Landelijke leden ontvangen 4x per jaar het IVN blad Mens en Natuur en 3x per jaar de Craenkoerier
Plaatselijke leden ontvangen drie keer per jaar de Craenkoerier
Contributie voor 1 april overmaken op rekening IBAN: NL66RABO 014.79.17.174 ten name van: IVN
Cranendonck Budel onder vermelding van uw lidnummer. Opzeggen lidmaatschap voor 1 november
bij de ledenadministratie.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Inschrijfformulier IVN Cranendonck
Ondergetekende geeft zich op als:

En wil de Craenkoerier als

□

Landelijk lid

□

Donateur

□

Thuiswonend jeugdlid

□

Thuisinwonend lid/donateur

□

Digitaal document

□

Papieren document

Naam:.......................................................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................................................
Geboortedatum:......................................................................................................................................
Telefoon: …………………………………. E mail: ...............................................................................................
Datum: ………………………………… Handtekening: .......................................................................................
Vanaf 25-05-2018 is de Alg. Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Door deze
privacywetgeving mogen wij uw gegevens meestal niet zonder uw toestemming bewaren en
gebruiken. Bij uw aanmelding als lid van het IVN geeft u toestemming voor het bewaren en gebruiken
van uw gegevens (zie www.https://www.ivn.nl/afdeling/cranendonck voor verdere informatie .
Inleveren of opsturen naar de ledenadministratie:
Jos van Velthoven; Sterkselseweg 14, 6026 EB Maarheeze, j.vnvelthoven@chello.nl
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DRUKWERK

Indien onbestelbaar graag retour aan:
IVN afdeling Cranendonck
Heuvel 4
6023 RA BUDEL-SCHOOT

