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u dit infoblad ontvangt is 2020 bijna voorbij en zijn we nog maar een paar
dagen verwijderd van het nieuwe jaar.
Hopelijk wordt het een jaar waarin we
langzaam terugkeren naar een leven zonder
corona. Het jaar 2021 is ook het
vijfenveertigste jaar van IVN Hoensbroek.
Een bijzondere gelegenheid en graag zouden
wij op onze nieuwjaarsreceptie samen met
jullie hierop het glas willen heffen.
Maar helaas, wederom is corona de spelbreker.
Op grond van de thans geldende maatregelen kan de nieuwjaarsreceptie
geen doorgang vinden. Daarom vanaf deze plek de allerbeste wensen en
een toast op het nieuwe jaar

Beste IVN leden en andere geïnteresseerden,
Hierbij een woordje van de voorzitter. Het is een
moeilijk jaar geweest. Veel van onze activiteiten gingen
niet door. Het virus treft ons allemaal. Ook wij als IVN
merken dit. Veel mensen vragen zich af of ze nog wel lid
moeten blijven van het IVN. Nu hebben we echt jullie
steun nodig. Blijf dan ook lid en steun ons. Als alles
voorbij is, hopelijk snel, zullen we weer diverse
activiteiten organiseren.
Dan nog een ander puntje. Zelf ben ik nu meer dan 10 jaar voorzitter van het IVN
afdeling Hoensbroek. Ik doe dit met veel plezier maar ik vind het nu tijd dat
iemand anders mijn rol gaat invullen. Iemand die nieuwe frisse ideeën heeft en
waarschijnlijk anders tegen zaken aankijkt. Ben je hierin geïnteresseerd, meld je
dan bij een van de bestuursleden. Er is een taakomschrijving aanwezig en ik ben
gaarne bereid om de kandidaat een tijdje te begeleiden. Overigens blijf ik
natuurlijk wel lid van het IVN en zal ook nog mijn steentje bijdragen.
Werkgroep natuurbeheer
9 januari en 6 februari
Bestuursvergadering
4 januari en 1 februari

Inloopavond.

De Konigsbeemd is in deze periode
geopend op 11, 18 en 25 januari en op 8, 15
en 22 februari. Nadere invulling van deze
avond in overleg met de aanwezigen.

De “Woensdag wandelgroep”
Woensdag 13 en 27 januari en woensdag 10 en 24 februari.
Vertrek vanaf de Koningsbeemd om 10.00 uur
De woensdag wandelgroep ging tot nu toe één maal per maand op stap. Vanaf
september 2020 gaan we (indien mogelijk) maandelijks twee keer wandelen.
Voor 2021 zullen we dit bespreken in het gidsenoverleg en de datums nutuurlijk
vermelden in het infoblad.
Bij deze de datums voor onze wandelingen in januari
en februari 2021. 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
Steffie Broekhuis : 06-22337350

Middagwandeling Schinveld
Zondag 21 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

Sporen
Dieren laten zich niet gemakkelijk zien, maar laten vaak wel
zichtbare sporen na. Die sporen zijn echter niet altijd even
duidelijk, laat staan dat we kunnen afleiden welk dier een
bepaald spoor heeft achtergelaten.
Het vinden en herkennen van sporen is een leuke, gezonde
hobby die je samen kunt doen (wel even op 1,5 m van elkaar )
die ook nog eens nauwelijks wat kost.

De eerste soort sporen zijn de voetafdrukken ook wel prenten of loopsporen
genoemd. Het makkelijkst zijn de
prenten te herkennen in een
vochtige bodem, sneeuw of mul
zand. Aan de prenten is ook te zien
of dieren op de vlucht waren of zich
in een rustige gang voortbewegen.
Andere sporen die dieren achterlaten, vinden we in hun
ontlasting. De vorm (rond, ovaal), puntige uiteinden, kleur, geur,
lengte, dikte, vochtig of droog vertellen veel van welk dier de
uitwerpselen afkomstig zijn. Het voorkomen van botjes, insecten
resten, haren vertellen dat het dier een roofdier is.
Verder kennen we natuurlijk de braakballen afkomstig van
stootvogels (roofvogels) die hun prooi in zijn geheel opeten en
onverteerbare resten uitbraken in ballen, ongeveer een
duimdik.
Andere sporen die de aanwezigheid van dieren verraden zijn de
resten op plukplaatsen, waar je vaak veren
en andere prooiresten vindt. Ook holen,
nesten, webben, spinsels en vraatsporen en
plantengallen verraden de aanwezigheid
van specifieke dieren. Er is inderdaad genoeg te beleven op
zoek naar sporen en probeer maar eens geen sporen achter te
laten bij je zoektocht.

Zeg het met bloemen........
Ook uitgebloeide planten hebben hun nut en schoonheid
De Kaardebol. Aan zijn 4 tot 8 cm grote
stekelige hoofdjes met daarin lila bloemen
is de Grote kaardebol, Dipsacus fullonum,
in de zomer goed te herkennen. De plant
wordt ongeveer 2mtr hoog en de bloeitijd is
van juli tot en met augustus.
De stekelige bladeren en stengels vallen
direct op, terwijl het stagnerende
regenwater in de vergroeide bladvoeten een
uniek verschijnsel is in onze flora.
De plant staat vaak in ruigten, maar ook
wel in bermen en op de hellingen van
dijken.

Opmerkelijk is dat de bloei begint met een ring van bloemen halverwege het hoofdje
en zich van daar in twee ringen naar boven en naar onderen verbreidt. Allerlei
insecten bezoeken de bloemen van Grote kaardebol vanwege de nectarproductie en
zorgen en passant voor de bestuiving en bevruchting.
Putters en droogboeketten
Zijn de bollen uitgebloeid, dan staan ze erg decoratief in droogboeketten. Laten
we ze buiten staan, dan verkleuren ze donker en blijven nog de hele winter fier
overeind staan. Met wat geluk kun je dan genieten van het puttertje die de zaden uit
de bol komt peuteren.
De putter is een vinkachtige vogel,
groenbruin, met rood, wit en zwarte
tekening, die mooi zingt. Daarom werd
hij vroeger veel als kooivogel gehouden
maar hij is nu in Nederland beschermd.
Ook andere vinkachtigen zullen in de
winter, als er sneeuw ligt en ander
voedsel moeilijk bereikbaar is, blij zijn
met de overgebleven zaadjes in de
bollen.

Om te noteren – Activiteiten in maart en april
Zaterdag 13 maart
Woensdag 10 en 24 maart
Zondag 21 maart
Zondag 28 maart
Woensdag 14 en 28 april
Zondag 18 april

: NL-Doet
: Woensdag wandelgroep
: Voorjaarswandeling Savelsbos
: Geulwandeling
: Woensdag wandelgroep
: Bloesemtocht
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Bestuursvergadering
Werkgroep natuurbeheer
Maandag, inloopavond
Wandeling, excursie, overige activiteiten

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

Afmelden als lid bij de
ledenadministratie

