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Wat voorbij is.

De nachtzaluw
We mochten een 45-tal geïnteresseerden
verwelkomen op deze avondactiviteit. Pieter Cox gaf eerst wat info over hetgeen we
deze avond op de heide zouden zien.
De nachtzwaluw is een bruingrijze vogel
met ingewikkelde tekening die overdag,
met gesloten ogen en perfect gecamoufleerd, zit te rusten op de grond of een dikke tak. Het is een nachtactief
dier met een kenmerkend groot oog. Mannelijke nachtzwaluwen zijn het opvallendst tijdens
de baltsvlucht wanneer ze naast een insectachtige zang ook een soort vleugelgeklap laten horen.
De zang is ver dragend (vaak tot op één kilometer hoorbaar) en bestaat uit een hard snorren
(van dichtbij een ratelend geluid) dat met korte
tussenpauzes urenlang te horen is, van de avondschemering tot het
ochtendgloren. Overdag is de nachtzwaluw uiterst moeilijk waar te
nemen.
De nachtzwaluw wordt ook wel ‘geitenmelker’ genoemd omdat hij
wel eens tussen de geiten vloog en men dacht dat hij melk kwam drinken.
De nachtzwaluw is een zomervogel die laat toekomt in het broedgebied (meestal een eind in mei) en in september terugtrekt naar de overwinteringsgebieden in tropisch Afrika. Hij komt vooral voor in de
Limburgse Kempen op de overgang van grote heidegebieden met dennenbossen.
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Een tweede vogel die we deze avond
konden ‘spotten’ is de houtsnip.
Het is een bruine steltloper met lange
snavel, korte poten en brede afgeronde
vleugels. Vliegt bij storing klepperend
op vanaf de bosbodem. Hij is alleen
tijdens de balts te horen, een zacht
knorrend geluid (kwor, kwor) afgewisseld met een luide nies (pietz).
En dan was het tijd om naar het heidegebied te trekken. Bij een eerste
stop hoorden we na enige tijd toch het knorrend geluid in de verte en
zagen we al een nachtzwaluw op een tak zitten in een kale boom. Hier
vertelde Pieter dat het leefgebied van de nachtzwaluw wel drie voetbalvelden groot is, dat tijdens het broeden het mannetje voor voedsel
zorgt, er meestal 2 eitjes worden uitgebroed en dat mannetje en vrouwtje niet
noodzakelijk op dezelfde plaats overwinteren. In Bosland werd een radiotelemetrisch onderzoek gedaan. Zo kon men
vaststellen dat ze voedsel zoeken 1 tot 3 à
5 km van hun nest in valleien en vochtige
landbouwgebieden waar ze een overvloed
aan insecten vinden.
Bij een tweede stop konden we de vlucht waarnemen van de houtsnip.
Hier vertelde Pieter dat deze vogel vooral wormen, rupsen, sprinkhanen en andere insecten opspoort met zijn gevoelige snavel op de bodem van de grond.
Het werd al stilletjes aan wat donkerder en mistslierten waren waar te
nemen over de heide.
Bij een derde stop konden we het knorrende geluid van de nachtzwaluw duidelijk waarnemen. Hier vertelde Pieter op welke manier de
nachtzwaluw zijn prooien vangt. Hij vliegt met wijd open gespreide
bek om insecten (vooral motvlinders en kevers) te vangen en de vogel
is daar speciaal voor uitgerust :

Grote ogen met elk een gezichtsveld van 180° en elk oog kan
afzonderlijk draaien.
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De ogen kijken langs de bek heen om de prooien nauwkeurig te
kunnen lokaliseren
Tastharen op de bovensnavel om het vangstoppervlak te vergroten en de ontsnappingskans van de insecten te verkleinen, de
ogen te beschermen en de reactiesnelheid te vergroten.

We genoten nog even na van de stilte en het ratelend geluid van de
nachtzwaluw en van de mistbanken die laag over de heidevlakte
zweefden.
Tijd om verder te stappen naar de molen van Kattenbos waar onze
wandeling zou eindigen maar niet vooraleer we een pad konden bewonderen op de hand van Pieter. In tegenstelling tot de kikker loopt
een pad en springt die niet, ook heeft hij gifkliertjes op de rug om zich
te beschermen tegen aanvallers en het gif is niet schadelijk voor de
mens.
Daar aangekomen bedankte Rudi Pieter voor de fijne avond en gaf hij
de mededeling dat het de bedoeling was om aan de molen nog sterren
en planeten te bewonderen maar dat kon niet doorgaan omwille van
geen heldere hemel. Pieter maakte ons ook nog attent dat het best is
om honden aan de lijn te houden bij het wandelen in het heidegebied
omdat zij anders de nesten van de nachtzwaluw die bijna onzichtbaar
op de heidegrond liggen in de broedtijd zouden vertrappelen.
Kwb trakteerde de aanwezigen nog op een boterham met kaas of kipkap en bij een drankje werd er nog gezellig nagepraat.
Proficiat en dank aan de werkgroep voor deze fijne avond.
En wil je de geluiden van de nachtzwaluw en de houtsnip nog eens
goed horen ‘google’ dan even.
Voor foto’s kan je terecht op volgende link :
https://phillin.dphoto.com.album.8bc8cy
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26ste Kattenbosserjogging
360 lopers vonden de moed om onder de loden zon de verschillende
afstanden te volbrengen. Proficiat voor de doorzetters waarvan velen
met prachtige prijzen huiswaarts mochten treden.
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Wat komt
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KWB-Badminton

We starten op dinsdag om 21.00 uur in onze sporthal op Kattenbos.
Inschrijven kan ter plaatse op dinsdag 10 en dinsdag 17 september
vanaf 20.45 uur.
De jaarbijdrage is € 40,00 (gelieve gepast geld mee te brengen) . Je
kan dan tot eind mei, elke dinsdag vanaf 21.00 uur tot 22.30 uur,
komen badmintonnen. De verzekering bij Sporta is ook in deze prijs
inbegrepen.
We spelen op recreatief niveau: van beginnelingen tot zij die hopen/
denken er ietsjes meer van te kunnen. Iedereen is dus welkom!
Voor zij die nog twijfelen: je mag gerust een keertje komen proberen
en pas daarna beslissen of je wil blijven komen.
Wees er op tijd bij want de plaatsen zijn beperkt.
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Creatief met Paletten
Donderdag 19 oktober-19.00 h
Met een beetje creativiteit kan je met oude paletten werkelijk de
meest briljante dingen maken. Op deze avond kan je alvast van start.
Op de website vind je enkele ideeën van de mogelijkheden die er zijn.
Heb je zelf een leuk idee laat het ons weten als je je inschrijft via de
website.
Kostprijs:
10 Eur / 15 Eur voor niet leden
Inschrijven:
via website
Beperkt aantal inschrijvingen: 12 man
Locatie:
Bakhuisstraat 2
Meebrengen: schroefmachine
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Let’s
Cook
Wanneer:

maandag 19 november en donderdag 13 december

Waar:

De Klosterhof

Uur:

19.00 uur

Prijs:

deelname in de kosten (€ 15-20)

Meebrengen:

mesje, handdoek en schort

Inschrijvingen:

via website KWB (deelnemers beperkt)
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Jaarprogramma KWB-Kattenbos 2018
04-09-2018

Badminton

05-09-2018

Vincentius en de plezanten hof

08-09-2018

Pop-Up café

15/16-09-2018

Levensloop

07-10-2018

Pompoenwedstrijd

18-10-2018

Creatief met paletten

15-11-2018

Informatieavond over water

19-11-2018

Koken

30-11-2018

Sint aan huis

01-12-2018

Opbouw Kerststal

02-12-2018

Samenaankoop stookolie

08-12-2018

Opbouw Kerststal

13-12-2018

Koken

22-12-2018

De Kerstman

25-12-2018

Gezinsviering
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