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BIJ DE VOORPAGINA 
 

DE TORENVALK 
 

In diverse boomgaarden in Dongen hangen torenvalkkasten, zo zie ik 
ze vaak vliegen. Het bidden is een fascinerend gezicht, voor een filmer 
ideaal. De torenvalk hangt dan mooi stil en dan moet je de kans waar-
nemen. Zelfs met harde wind manoeuvreert de vogel zo kunstig, dat 
zijn kop mooi stil hangt en zijn lijf alle kanten uit draait. 

 
Toren? 
De torenvalk verwacht je als leek eigenlijk in een toren. Echter steeds 
meer torens verdwijnen uit het stadsbeeld. Kerken worden gesloopt en 
als er nog eentje staat, dan moet die clean blijven. Dus allerlei ingan-
gen worden afgesloten, om afval op de kerkzolders te voorkomen. Zo 
zijn kerkuilen en torenvalken de pineut. Gelukkig hebben met name 



4 

 

vogelwerkgroepen dit ingezien en zijn voorzieningen gaan treffen. Kas-
ten werden geplaatst en al snel ontdekt door de vogels, onder andere 
de torenvalk. 
 
Boomgaard. 
Heb je een boomgaard en moet je daarmee de kost verdienen, dan 
weet je ook welke problemen er bij fruitbomen spelen. Muizen vreten 
graag aan wortels van bomen en dat wil je als fruitteler wel voorkomen. 
Dan bestaan er allerlei methoden, gelukkig ook natuurvriendelijke. Het 
plaatsen van torenvalkkasten en steenuilkasten is een goede optie. To-
renvalk en steenuil zijn geduchte muizenjagers, dus door die onderdak 
te geven is het muizenprobleem haast gratis opgelost. 
 
Spreeuwen. 
Die zelfde fruitteler ziet ook niet graag de spreeuw in zijn bomen. 
Spreeuwen pikken maar al te graag het fruit aan. Ook dan is de toren-
valk een prima hulp, vliegt er een torenvalk rond, dan zijn de meeste 
spreeuwen binnen de korste keren verdwenen. 
 
Beleef de Lente. 
De torenvalk is op dit moment te volgen bij Vogelbescherming Neder-
land, in het live cameraprogramma Beleef de Lente. Dag en nacht kunt 
u het doen en laten in een nestkast volgen. Zelf ben ik als vrijwilliger al 
jaren werkzaam voor dit interessante programma. Gedurende het 
broedseizoen mag ik blogs schrijven en daar tekst en uitleg geven over 
de torenvalk. Allemaal erg leuk werk, zeker in deze tijd. 
Kennen. 
Gedurende het broedseizoen zult u nog veel wetenswaardigs te horen 
krijgen en wie weet leert u ook nieuwe dingen. Want juist door het ob-
serveren met de webcams gaan we beter opletten. Voor mij begint een 
boeiend nieuwe inkijk in het leven van de torenvalk, hopelijk geniet u er 
net zo van als ik. Dus kijken naar www.beleefdelente.nl 
 
Meer soorten. 
Niet alleen de torenvalk kunt u volgen, maar ook de koolmees bij Peter 
Verschure in de tuin. De visarend, die zijn nest heft in de Biesbosch. 
De ooievaar, welke al jaren gevolgd wordt op het gemeentehuis van 
Gennep. De zeearend, die ergens in Friesland zijn nest hoog in de 
boom heft gebouwd. De steenuil, de kerkuil, de gekraagde roodstaart, 
deze zitten ergens in Winterswijk. De oehoe, onze grootste uilensoort, 
de slechtvalk, de bosuil en de scholekster. 
 

http://www.beleefdelente.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/visarend
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Leer. 
Als u goed kijkt en observeert, dan leert u vanzelf deze vogels beter 
kennen. Hebt u vragen dan kunt u die rechtstreeks stellen in het zoge-
naamde clubhuis. Daar kunt u ook meehelpen, door meldingen te 
doen, over hetgeen u ziet op uw scherm. Zeker als u aan huis gebon-
den bent, is dit erg leuk om te doen. 
 
Vijver. 
Bijna vergeten, in de tuin van de filmer die bij ons zijn prachtige film 
Wild vertoonde, staat ook een camera. Daar ziet u allerlei vogels langs 
komen, die er komen drinken en badderen. Veel vinken en allerlei me-
zen, zo kunt u daar de goudvink, appelvink, sijs, groenling enz. waar-
nemen. In de nacht of vroege ochtend komt een enkele keer de vos 
drinken. 

 
Hagedis. 
Het verhaal ging eigenlijk over de torenvalk, Fia wist deze mooi vast te 
leggen. Heel erg bijzonder is, dat deze een hagedis in zijn snavel heeft. 
De torenvalk eet verder meest muizen, maar ook kevers, sprinkhanen, 
libellen, vogeltjes en kleine zoogdieren. 

         
Christ Grootzwagers 

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/vijver
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BESTUURSPRAATJE 
 
Het blijft onwezenlijk dat we al meer dan een jaar hoegenaamd niet 
mogen organiseren. Gelukkig mogen we nog wel privé wat wandelen 
en fietsen. Hopelijk kunt u daar als leden van onze natuurvereniging 
toch wat van genieten. Het bestuur vergadert nog digitaal en heeft be-
raadslaagt hoe we verder gaan. We blijven ons aan de regels houden 
van de overheid, dus nog geen wandelingen met groepen. Wel gaan 
we voor het komende winterseizoen toch weer de data vastleggen en 
afspraken maken. Mocht het zover komen dat we weer mogen gaan 
wandelen, dan laten we dat zo snel mogelijk weten. Voor ons blijft het 
allemaal erg onzeker. De start zal zoals eerder al aangegeven eentje 
zijn van behoedzaam wandelen met een kleine groep. Hopelijk komt de 
vaccinatie sneller op gang, dan wordt er ook iets meer mogelijk. Maar 
durven onze leden het ook weer aan, dat is voor ons als bestuur na-
tuurlijk gissen. 

Ook onze vele vrijwilligers 
staan te popelen, want ook 
die gaan nu bijna niet op 
pad. Inventariseren gebeurt 
op een laag pitje, zo ook de 
controle van de uilenkasten 
enz. In de natuurtuin wordt 
ook met een kleinere ploeg 
gewerkt en kunnen alleen de 
noodzakelijke dingen ge-
daan worden. Wel is er ge-
snoeid, zijn de bloemenvel-
den gemaaid en is er een 
begin gemaakt met inzaaien. 
Onze nestkasten waren tij-
delijk uitverkocht, want hout 
halen was zeer omslachtig. 
Gelukkig kon er online be-
steld worden, dus dat pro-
bleem is opgelost. Twee 

mensen zijn bereid om de nestkasten in elkaar te zetten en dat is na-
tuurlijk mooi. 
U ziet dat er toch nog veel gedaan wordt, ondanks de moeilijkheden 
waar we tegenaan lopen. Zo geldt hetzelfde voor de samenstelling van 
dit Hoefblad. De redactie kan niet bijeen komen, het zijn allemaal 
kleine dingen waar we tegenaan lopen.  
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Natuurlijk zult u het zelf ook zo ervaren, wij missen u, maar hopelijk u 
ook ons. Want het is niet alleen Ken en Geniet, erg veel activiteiten lig-
gen stil en dat alles hakt er behoorlijk in. Feestjes worden niet gevierd, 
familie wordt gemist enz. enz. 
Toch gloort er aan de horizon licht, al lijkt die horizon telkens op te 
schuiven. Zelf heb ik mijn eerste prik tegen het coronavirus inmiddels 
gehad. Met name de ouderen zijn redelijk snel aan de beurt. Dat bete-
kent niet dat we gelijk los mogen, maar er komt perspectief. Als be-
stuur gaan we ervanuit dat we na de vakantie, zeg maar eind juli, weer 
een eerste stap kunnen gaan zetten. In dit Hoefblad wederom géén 

programma, géén valse beloften. Hopelijk mag ik u in het volgend 
Hoefblad beter nieuws brengen. Blijft allen gezond, blijf genieten van 
hetgeen er nu nog mag en tot ziens in de natuur. Wilt u eens een 
praatje maken, kom gerust eens langs in de tuin, op maandagochtend 
ben ik daar aanwezig, weliswaar om de handen uit de mouwen te ste-
ken, maar voor een praatje staken we de arbeid. 
  
 

UW SECRETARIS STELT ZICH VOOR 
 
Hallo allemaal, 
Toen bekend werd dat Els Scheepers door haar verhuizing stopte met 
het secretariaat van Ken en Geniet heb ik contact opgenomen met 
Christ. Sinds een tijdje mag ik haar opvolgen in het bestuur van de ver-
eniging. 
Mijn naam is Jos Soffers en ik ben een echte Dongense Pee. Geboren 
op den Heuvel, opgegroeid in de Eikenstraat en tegenwoordig woon-
achtig in de Kerkstraat. Ik heb onderwijs genoten op de Sint Janschool, 
de HBS en daarna op de Kweekschool bij de nonnen in de Hoge Ham. 
Daarna ben ik ruim 40 jaar lang onderwijzer geweest in Raamsdonks-
veer. Ik ben al enkele jaren met pensioen en probeer alleen nog leuke 
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dingen te doen. 
Lopen gaat me 
tegenwoordig 
niet zo goed af, 
zodat jullie mij 
niet vaak aan 
zullen treffen bij 
gidsenwande-
lingen, maar op 
deze manier 
kan ik toch een 
zinvolle bij-
drage leveren 
aan onze ver-
eniging.  
Ik ben getrouwd 
met Lia en sa-
men hebben we 
een dochter en 
een zoon. Als 

jullie dit lezen hoop ik voor de eerste keer opa te zijn geworden. 
Mijn belangstelling voor de natuur begon ongetwijfeld bij de wekelijkse 
wandelingen met mijn vader op zondagmorgen. We deden altijd een 
rondje Hoge Kaant ( wat nu de Trimbaan genoemd wordt) waar hele-
maal achterin, tegen het RIMI-hek aan,  een echt moerasje lag met 
Sphagnum en Salamanders en waar ik als manneke konijnenholen 
zocht en paddenstoelen voor de herfsttafel op school, wat we toen alle-
maal heel gewoon vonden…   
Daarna gingen we in de richting van de Kanovijver, waar toen nog 
geen vis in zat maar wel kikkerdril en dikkopkes die in een potje mee 
naar huis gingen om in de schuur verder op te groeien. Ons moeder 
wou ze niet binnen hebben. 
Met mijn vriendjes speelde ik op de Nieuwkuik (wat nu bekend staat als 
de Bergen) eindeloos cowboy en “Pliesie en Boef”, met een appeltje en 
een Exotafles met koude thee. 
Later leerden we op de HBS planten determineren van onze biologiele-
raar meneer Kruse en dat heeft me nooit meer losgelaten. Zelfs op va-
kanties in Engeland, Griekenland en Cyprus waren ze me geregeld 
kwijt omdat ik weer eens naar een struik zat te kijken. 
Ik ben meer een botanist dan een dierenkenner wat bovendien nog 
een voordeel biedt bij een andere hobby: fotograferen. Plantjes blijven 
stil zitten…  
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Vooral ’s winters maak ik graag foto’s van vogels en af en toe een eek-
hoorntje en ’s zomers, naast de planten ook insectenfoto’s. 
Ik hoop jullie gauw te kunnen ontmoeten bij één van de bijeenkomsten. 
 

Jos Soffers 
 

TUINHULP GEZOCHT. 
 

Al verwacht je bij het woord tuin waarschijnlijk iets anders. Ik beschouw 
het als mijn eigen natuurgebiedje. 
Gelegen in s Gravenmoer en 1600m2 groot. Dit jaar verwacht ik voor 
de 5e keer een nestje ransuilen, ik heb ze al gezien. Vorig jaar heeft de 
grote bonte specht hier voor het eerst gebroed. Er zijn ook eekhoorns 
en nog heel veel meer. In de sneeuw stond er ineens een vosje voor 

mijn raam. Ik vond iedere dag nieuwe sporen maar hij liet zich niet 
meer zien. 
Maar er is ook onderhoud nodig en daarbij zou ik best wat hulp kunnen 
gebruiken. 
Dus vind je het ook leuk om buiten bezig te zijn en de natuur een 
handje te helpen dan hoor ik graag van je, bel voor meer informatie 
0683615001  groetjes Corrie 
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Vogelpraatje 
 

Tsja en dan is het alweer voorjaar en moeten we nog steeds zoveel 
mogelijk binnen blijven en op gepaste afstand van elkaar blijven. Ook 
voor de rasoptimisten onder ons is het tegenwoordig lastig positief te 
blijven. Maar er zijn ook altijd lichtpuntjes te noemen bv:  

- de nationale tuinvogeltelling 2021 heeft dit jaar een record aantal tel-
lers gehad. 
 
- het broedseizoen is weer begonnen 
- vele vogelsoorten komen weer terug na overwintering in warmere 
oorden 
- de dagen worden langer (qua licht dan) en het voorjaar is weer aan-
gebroken 
- en talloze geluksmomentjes onder de Cruijffiaanse uitspraak “Je gaat 
het pas zien, als je het doorhebt”. 
 
Ik neem jullie mee met één van mijn geluksmomentjes van de afgelo-
pen tijd. Een troosteloze zondag in januari. Het is koud en een beetje 
regenachtig en de muren thuis komen op me af, want sinds maart 2020 
is mijn huiskamer tevens werkplek geworden. Dus toch maar even er 
op uit. Maar richting bosgebieden is geen goed plan, want daar werd al 
voor drukte gewaarschuwd. Dan toch maar even vanuit huis op pad om 
een frisse wandeling te maken. We wandelen de polder in de buurt van 
Breedstraat, Fazantenweg en Kwartelpad. Om ons heen horen we toch 
nog best wel veel vogels en zien diverse roodborstjes, merels, tortel-
duiven, holenduiven, vinken en natuurlijk huismussen. Na een half uur-
tje wandelen ziet mijn partner in een van de weilanden wat bewegen. 
Ze knijpt me in de arm ten teken dat er iets te zien valt. Even inzoomen 
op het hogere gras. Ja, nee, uhhh weet het niet zeker, maar lijken wel 
patrijzen. Echter die heb ik ook nog nooit in het echt gezien, dus pro-
beer ik even goed in te zoomen om te checken. En voor een mooie 

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/patrijs
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foto      . Echter de vogels in kwestie zitten goed verscholen. Even 

wachten tot ze rechtop komen voor een juiste determinatie (vaststellen 
welke vogel het concreet is), maar helaas ze liggen prima in het hoge 
gras en zijn voor hun gevoel onzichtbaar. We kunnen ook niet dichter-
bij, want je wilt ze niet verstoren in hun rust. Dat is trouwens ook wat ik 
heel erg hoop dat komende weken onze medewandelaars doen. Na-
melijk de vogels tijdens de broedtijd met rust laten, want met al die 
drukte in natuurgebieden zal het niet meevallen. Dit even terzijde. 
Ondertussen sta ik nog steeds op geruime afstand ingezoomd met ca-
mera te wachten, totdat de vogels zich beter laten zien. Ja, we hadden 
al wel gezien dat het om meerdere vogels gaat. Ik kan jullie gerust ver-
tellen dat ik samen met mijn partner toch wel met spanning sta te 
wachten. Zouden het echt patrijzen zijn…..whohooo…. En ja hoor dan 
steken ze eindelijk net iets beter boven het gras uit, kan ook door de 
wind komen dat het gras wat opzij ging en klik op de foto.  Wat prachtig 
om zo’n zeldzame vogel op hemelsbreed nog geen 1 km van mijn huis 
te zien. Een echt geluksmomentje voor mij. Ik hoor u al denken, je kunt 
maar ergens blij van worden. Het is echt zo en in deze barre tijden ge-
ven dit soort momenten me weer energie. 
      

Na een kwar-
tiertje verder 
gewandeld te 
hebben zien 
we vanaf het 
EVZ pad een 
roofvogel in 
het weiland 
op een grote 
zand/mest-
hoop zitten. 
Nog een ge-
luksmo-
mentje tij-
dens deze 
gure dag, dat 
kan bijna niet 

waar zijn. Meteen weer even kijken welke roofvogel het is. Op afstand 
lijkt het een buizerd en na inzoomen met camera zien we inderdaad 
een mooie buizerd zitten. Bruin aan de achterkant en als hij opvliegt 
zien we de mooie veelal witte binnenkant. Hij glijdt zo mooi stijlvol door 
de lucht, prachtig om te zien en binnen enkele seconden is hij weer uit 
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ons gezichtsveld verdwenen. Nog nagenietend van de unieke momen-
ten lopen we inmiddels koud maar voldaan terug naar huis om een lek-
kere bak koffie te gaan doen. Blij dat we ons hebben aangezet om te 
gaan wandelen. 

Weetjes over de patrijs: 
- Zijn voedsel is voorname-
lijk gras, bladeren en on-
kruiden. Maar ook insecten 
als rupsen, larven, bladlui-
zen, vliegen en kevers 
doen mee op de menu-
kaart. 
-Broedt in april-mei. En legt 
meestal 10 eieren, maar dit 
kan oplopen tot zelfs 20. 
Broedduur ca 24 dagen. 
Nest is vaak niet meer dan 

een ondiep kuiltje bedekt met gras en bladeren in de beschutting van 
een heg of dichte struik. Jongen zijn na 14 dagen vliegvlug, maar blij-
ven nog zeker 3 maanden afhankelijk van de ouders. 
-Hun leefgebied is akkerlanden. Beste combinatie is grasland en 
graanakkers met heggen, dicht struikgewas om zich in te verschuilen. 
Komt niet in grote aantallen voor in Nederland door intensivering van 
de landbouw en staat ook op de Rode lijst van Nederlandse broedvo-
gels. In veel gebieden in Nederland is het een zeldzame vogel en de 
aantallen nemen helaas nog steeds af. 
-Herkenning: gezicht van vrouwtje als mannetje is oranje. Ze hebben 
een rond lichaam en kleine kop. Ze hebben een goede camouflage met 
hun verenkleed. Verder valt op hun snorrende vleugelslag en korte glij-
momenten. Een patrijs zal overigens eerder vluchten door weg te ren-
nen, duiken dan te vliegen. 
Zo zie je maar dat een wandeling in je directe omgeving een geluksmo-
mentje kan opleveren, maar je ziet het pas als je het doorhebt. 
Tot slot kan ik zeggen dat ik enorm uitkijk, evenals andere jaren, naar 
het voorjaar. Vogels als de grutto, blauwborst, zwartkop, graspieper, 
leeuwerik en nog vele anderen keren weer terug. De natuur begint 
weer volop kleur te krijgen en de dagen worden langer. Een geweldige 
tijd. Kijk ook weer uit naar vroege ochtendwandelingen, waarbij je de 
zon prachtig ziet opkomen en je de vogels van alle kanten hoort zin-
gen. Ik word er nu al blij van. Hopelijk krijgen we weer wat meer 
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vrijheden en kunt u, net als ik, erop uit trekken om te genieten van het 

voorjaar. Zo’n energieboost kunnen we wel gebruiken      . 

 
Lentegroet, Roland 

 

 
NEDERLANDSE DAGVLINDERS 

 
Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas) 
 

Vuurvlinders danken hun naam aan de oranje grondkleur van de vleu-
gels. De kleine vuurvlinder is de meest voorkomende vuurvlindersoort. 
Aan de bovenzijde hebben de voorvleugels een donkerbruine rand en 
zwarte vlekjes. De ondervleugels zijn grotendeels donkerbruin en heb-
ben een oranje band met zwarte vlekjes er langs. Soms zijn er heel 
kleine, lichtblauwe vlekjes op de ondervleugels te zien. Aan de onder-
zijde zien de voorvleugels er ongeveer hetzelfde uit als aan de boven-
zijde, echter niet met donkerbruine maar met lichtbruine rand. De on-
derzijde van de ondervleugels is lichtbruin met kleine zwarte stipjes en 
een vage rode streep. 
Het vrouwtje is iets groter dan het mannetje, maar ziet er verder het-
zelfde uit. 
De kleine vuurvlinder vliegt van half april tot eind oktober in drie gene-
raties, die elkaar deels overlappen. De derde generatie (begin septem-
ber tot eind oktober) varieert sterk in omvang. De vlinder komt voor in 
schrale, natuurlijke en halfnatuurlijke graslanden, heiden en 
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pioniervegetaties. Ook in tuinen en wegbermen kan deze soort waar-
genomen worden. In Nederland komt hij tamelijk talrijk voor, verspreid 
over het land, vooral op de hogere zandgronden en in de duinen. Op 
kleigronden en langs de grote rivieren komt de vlinder minder vaak 
voor. De stand is vrij stabiel. 
De kleine vuurvlinder heeft soms een snelle vlucht, soms een fladde-
rende. Vaak zoekt hij open zandplekken op om zich in de zon te war-
men. De mannetjes bezetten een territorium. 

De waardplanten (voedselplanten van de rupsen) zijn een aantal zu-
ringsoorten, met name schapenzuring en veldzuring. Het vrouwtje zet 
haar eitjes afzonderlijk af, meestal aan de rand van de onderkant van 
de bladeren. Ze doet dat terwijl de zon schijnt; het afzetten wordt on-
derbroken als er een wolk voor de zon schuift.  
De rupsen komen ongeveer een week later uit en blijven aan de onder-
zijde van de bladeren, waarmee zij zich voeden. Deze rupsen worden 
tot 15 mm lang, zijn vrij breed en versmald naar de uiteinden. Ze zijn 
groen van kleur met meestal een roze-purperachtige rugstreep en dito 
strepen op de flanken. De tekening is echter variabel: soms zijn de rup-
sen bijna helemaal roze-purper. De kop is bruinachtig-groen en in het 
lichaam teruggetrokken. 
De rupsen die in de zomer vlinders opleveren, zijn na ongeveer drie 
weken volgroeid, maar de latere rupsen overwinteren op de waardplant 
of verscholen in de strooisellaag op de bodem nabij de waardplant en 
voltooien hun ontwikkeling in het volgende voorjaar. Op warme winter-
dagen kunnen de rupsen tevoorschijn komen om te eten. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxomV4rbs4w
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De poppen hangen aan de onderzijde van de bladeren of aan de sten-
gel vast gesponnen, of ze liggen in de strooisellaag. Na ongeveer twee 
weken komen hieruit de vlinders tevoorschijn. De vlinders zelf leven 
gemiddeld 18 dagen. 
 

Hanny Oerlemans 
 

 
NATUURTUIN KANDOEL 1996-2021 

 
De natuurtuin bestaat 25 jaar, reden voor een feestje, een eerste opzet 
is er al, nu wordt het afwachten wanneer een en ander plaats mag vin-
den. Met een beperkte groep wordt er wel wekelijks gewerkt, waarbij 
we elkaar goed in de gaten houden. We werken wat verder uiteen, dat 
kan in zo’n grote tuin natuurlijk gemakkelijk. Als u dit leest hebben al di-
verse tuinmannen en vrouwen hun eerste prik gehad, dus langzaam-
aan gaat het de betere kant op. 

Gelukkig want het drukke seizoen komt er aan, paden moeten gemaaid 
worden, en het gras bijeen geharkt. Elk jaar wordt de tuin mooier, en 
fleuriger. Zo hebben we veel werk gemaakt van het verwijderen van 
bramen, welke haast een polsdikte hadden. Daarvoor in de plaats heb-
ben we een beukenhaag aangeplant. Dit ter hoogte van ons lokaal tus-
sen de doorgaande pad. Zo krijgen we een mooie achtergrond voor de 
vogelfotografen en raakt ons gebouw uit het zicht. Ook bij de vogelhut 
achter in de tuin is een extra haag aangeplant. Dit is gedaan om ook in 
de winter een deugdelijke afscheiding te hebben. 
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Naast de nieuwe moerashoek ter hoogte van Ons Nest zijn we begon-
nen met het verwijderen van brandnetels. Deze strook is al gedeeltelijk 
ingezaaid, met een bloemrijk mengsel bestaande uit:  
Bolderik - Korenbloem - Wilde ridderspoor - Gele ganzenbloem - Echte 
kamille - Akkerleeuwenbek - Bleke klaproos - Grote klaproos - Kegelsi-
lene - Franse silene - Nachtkoekoeksbloem - Reukeloze kamille. 
Verder zijn de wallen ingezaaid met allerlei inheemse wilde planten. 
Een groot gedeelte hebben de dames van de tuingroep vorig jaar ver-
zamelt in onze tuin en een gedeelte is opnieuw aangeschaft. We ho-
pen van harte dat het weer goed meezit en alles zal uitschieten en veel 
kleur en geur in de tuin zal brengen. Heel de tuin is bekalkt, dit om de 
groei van de planten te bevorderen. Hier en daar zijn kale plekken in 
de paden ingezaaid met gras en wat gaten gevuld. Een strak glad pad 
zal het nooit worden, maar we proberen het voor een ieder begaanbaar 
te houden. 

Natuurtuin Kandoel is een erg aantrekkelijke plek, steeds meer men-
sen weten de weg te vinden. Daar doen we het ook voor, zeker in deze 
moeilijke tijd is even ontspannen erg voornaam. Veel mensen lopen 
een rondje en nemen dan plaats op één van de zitplekken. Ook wordt 
er regelmatig gepicknickt. Ja soms vinden er heuse fotoworkshop[s 
plaats. De toppers is en blijven de vogelobservatiehutten, welke vaak 
bezet zijn. Er worden vele mooie platen geschoten, er komen dan ook 
diverse bijzondere soorten in de tuin. Vaste gast is de groene specht, 
welke moeilijker voor de lens te krijgen is. Maar ook de goudvink, de 
appelvink, de boomklever, boomkruiper enz. worden waargenomen. 
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Kom gerust eens kijken, de tuin is immers altijd open. Maandagoch-
tend blijft gereserveerd voor de tuinwerkgroep. 
Fantastisch dat dit allemaal gerealiseerd kan worden zonder subsidie. 
Mede door onze timmerploeg, welke regelmatig de nestkasten in el-
kaar zetten. Onze vrijwilligers zijn dan ook onbetaalbaar en daar zijn 
we trots op. 
Hopelijk mogen we het volgende Hoefblad de festiviteiten aankondigen 
ter viering van het tuinjubileum.      
                                                     

 
 

Aangepast programma, dat nog kan wijzigen, waar-
bij we de regels van hogerhand aanhouden. 
 
Tja we kunnen niet anders als het gehele programma opschorten, 
tot zeker begin juli. Mocht het echter toch mogelijk zijn iets te or-
ganiseren, dan laten we dat zo spoedig mogelijk weten, via de ver-
schillende media. 
 
MEDEDELINGEN 
Als nieuw lid heten we van harte welkom: 
 
Mevr. Janny de Jong, Eindsestraat 61, Dongen 
Mevr. Lenneke Seijsener, Benelusxlaan 4, Dongen 
 
Kopij voor het volgende Hoefblad kunt u inleveren vóór 1 juli  bij het re-
dactieadres: Christ Grootzwagers, Kamilletuin 6, 5103CB te Dongen. 
Ook is het mogelijk uw kopij via e-mail te versturen, graag als bijlage 
verzenden, word bestand,  lettertype arial 11 en foto's als bijlage 
liefst een jpeg bestand. Schrijf ook eens een stukje, als redactie corri-
geren we eventuele fouten, samen maken we er weer een mooi Hoef-
blad van. Vertel over uw natuurbelevenis, uw uitstapje of uw tuin, als 
het maar met natuur te maken heeft. 
Het e-mail adres is: hoefblad@kenengeniet.nl 
Redactie: Jos van Dongen, Sjef Kerkhofs,  Roland Commandeur,  
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Hanny Oerlemans en Christ Grootzwagers 
Zoals altijd zijn de tekeningen weer gemaakt door Sjef Kerkhofs. 
 
 

JAARVERSLAG VOGELWERKGROEP 2020 
 

Ook de vogelwerkgroep had te lijden onder de coronamaatregelen. 
Zo konden de excursies niet doorgaan en waren we beperkt met de in-
ventarisaties van broedvogels en van de uilenkasten. 
Toch zijn er nog een aantal inventarisaties met in achtneming van de 
maatregelen door kunnen gaan zei het beperkt. 

Het Broedvogel Monitoring Project wat we al jaren uitvoeren op een 
deelgebied op Huis ter Heide is dit jaar door John en Marie-José van 
Gestel uitgevoerd. Normaal doen we dit met een groep van 5 tot 7 per-
sonen maar omdat we van Natuurmonumenten geen toestemming kre-
gen, we zijn immers een risicogroep van 70-jarige, was dit voor de 
groep zeer jammer. 
Ook binnen de uilenwerkgroep was dit probleem aanwezig, omdat fy-
siek contact met de gastgevers niet mogelijk was, maar toch via telefo-
nisch contact met de gastgevers zijn broedresultaten opgenomen en 
verwerkt. Wel doorgegaan zijn de MUS tellingen (Meetnet Urbane 
Soorten) en zij het deels de PTT telling (Punt Transect Telling). 
Een overzicht van de BMP verslagen; 
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Samenvatting. 
In dit verslag zijn de resultaten weergegeven van de onderzoeksvraag 
welke broedvogelsoorten zich in en rondom het Plakkeven en de Vel-
den achter de Spinder (deelgebied 4 van het natuurgebied Huis ter 
Heide) bevinden in het broedseizoen van het jaar 2020. Hiervoor heeft 
de werkgroep, of een gedeelte daarvan, het gebied 20 keer in het 
broedseizoen bezocht, de laatste drie keer waren specifiek gericht op 
de broedplaatsen van de grauwe klauwier. De gehanteerde werkwijze 
hierbij is afgeleid uit de Handleiding Sovon Broedvogelonderzoek en is 
er gebruik gemaakt van de Sovon softwaretool Autoclustering in de 
BMP (Avimap). 
Door Corona maatregelen was het niet mogelijk om met alle werkgroep 
medewerkers te inventariseren. Er is derhalve uitsluitend geïnventari-
seerd door John van Gestel en Marie-José van Gestel-Burmanje. De 
maanden april en mei waren extreem warm en droog waardoor veel 
vennen bijna of helemaal droog kwamen te leggen. Waarschijnlijk door 
het droogvallen van de vennen waren er dit jaar wel 3 territoria van de 
kievit en 4 territoria van de kleine plevier. Ook was het droge jaar gun-
stig voor het broeden van de grauwe klauwieren. Er zijn 4 territoria 
vastgesteld: 
• Op de locatie waar in 2018 en 2019 ook al een geslaagd broedgeval 

was, zijn nu 4 juvenielen uitgevlogen, 
Natuurmonumenten heeft de weide 
die grenst aan de nestlocatie keurig 
gemaaid in overleg met de inventari-
seerders zodat het broedsel niet is 
verstoord. 
• Op slechts 120 meter afstand van 
bovenstaand territorium was een 
grauwe klauwier baltsend/zingend 
aanwezig van 23 mei t/m 11 augus-
tus dus een tweede territorium maar 
helaas is deze man nooit gepaard 
geweest. 
• In de buurt van het Argelozenven 
waren 2 paartjes actief op een af-
stand van 200 meter van elkaar, 
beide territoria waren succesvol, 5 ju-
venielen en 2 juvenielen. 
Vermeldingswaardig is het feit dat op 
amper 1 km afstand van de nestloca-
ties bij deeerder genoemde locatie 
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van 2018 en 2019 er nog een geslaagd broedgeval was van de grauwe 
klauwier bij de Blauwloop, ook een gebied van Natuurmonumenten, 
daar zijn zeker 3 maar mogelijk 4 juvenielen uitgevlogen. 
Zeer bijzonder is de vaststelling van een territorium van de orpheus-
spotvogel dit is, voor zover bekend, de eerste keer dat deze soort in 
het gebied is waargenomen. 
Ook zeer bijzonder was de aanwezigheid van een adulte kuifduiker in 
zomerkleed in de Vlindervennen van 23 t/m 26 april. Dit is geen vast-
gesteld territorium maar een dergelijke aanwezigheid is zeer zeldzaam 
in Noord-Brabant. 
Volgens de inventarisatie richtlijnen van Sovon is er territoria vastge-
steld van een raaf, dit is echter niet vastgesteld en ook onwaarschijn-
lijk, mogelijk betreft het raven die elders broeden maar op de Spinder 
komen foerageren. 
Vermeldenswaardig is dat het aantal waargenomen vogelsoorten we-
derom met 6 is toegenomen, nieuwe waargenomen soorten dit jaar 
zijn; kuifduiker, lepelaar, bontbekplevier, bosruiter, orpheusspotvogel 
en bokje. 
Het totaal aantal waargenomen vogelsoorten, na nieuwe controle, in 
het gebied komt daarbij op 135 stuks. Ook heeft de groep wederom 
een aantal aanbevelingen en opmerkingen voor het gebied welke we 
kenbaar hebben gemaakt naar Natuurmonumenten. 
Uiteindelijk werden van 62 vogelsoorten territoria (mogelijke broedge-
vallen) vastgesteld. 
Vijfendertig andere bijzondere vogelsoorten voldeden niet aan de inter-
pretatie welke gesteld worden zoals bv. eenmalig in het gebied aange-
troffen of buiten de datumgrenzen. 
Er zijn tijdens de bezoeken door de werkgroep 19 rode lijst soorten 
aangetroffen. 
Bedreigde soorten; Tapuit, Watersnip, Paapje, Grauwe Klauwier. 
Soorten die sterk zijn afgenomen en zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn 
en soorten die zeer sterk zijn afgenomen en zeldzaam zijn. 
Kwetsbare soorten; Wintertaling, Boomvalk, Koekoek, Torenvalk, 
Grote lijster, 
Bontbekplevier. 
Soorten die zijn afgenomen en vrij tot zeer zeldzaam zijn en soorten tot 
zeer sterk zijn afgenomen en vrij zeldzaam zijn. 
Gevoelige soorten; Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Kramsvogel, 
Spotvogel, Kneu, Raaf, 
Zwarte mees, Tureluur, Graspieper. 
Soorten die stabiel of toegenomen zijn en zeer zeldzaam zijn en soor-
ten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en algemeen zijn. 
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Bovengenoemde waarnemingen maken het gebied waardevoller. 
 

Orpheusspotvogel             Grauwe klauwier  
  

 
                                  Kuifduiker 

Een gedeelte 
van het deelge-
bied Galgeneind, 
het betreft dan 
het gedeelte ten 
zuiden van de 
Baan achter de 
Ruwe Bossen en 
dat is circa 60% 
van het totale 
gebied, is ook 
door John en 
Marie-José van 
Gestel onder-
zocht. 

In het noordelijke gedeelte hebben zij nog wel specifiek gezocht naar 
fluiter en nachtzwaluw. De fluiter is niet waargenomen en van de 
nachtzwaluw zijn 2 Territoria vastgesteld. 
De inventarisatie leverde van het zuidelijke gebied van 63 soorten vo-
gels Territoria op. 
 
Voor beide gebieden is onze vrees uitgesproken wat de broedresulta-
ten zijn volgend jaar. 
Aan het einde van het jaar 2020 heeft Natuurmonumenten werkzaam-
heden uitgevoerd in het gebied i.v.m. het dempen van de 
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Heijbloemsloot. Daarbij is met name ook de sloot gedempt tussen De 
Baan achter de Plakken, De Baan achter de Ruwe Bossen en de Fuji 
uitkijktoren en zijn alle (braam)struiken in dat deel vernietigd. Wij vre-
zen dat hierdoor de broedbiotoop voor veel soorten zangvogels verlo-
ren is gegaan : 
Blauwborst, Braamsluiper, Grasmus, Kneu, Spotvogel, Rood-
borsttapuit, Heggenmus, 
Graspieper, Rietgors en Veldleeuwerik komen volgend jaar terug 
en vinden hun 
broedbiotoop vernietigd !!! 
 
De verslagen van de uilenkasten; 

 
Bij de kasten van de kerkuil, door de corona 
maatregelen,  zijn bij 11 kasten de broedre-
sultaten niet gecontroleerd. 
Waren er bij 5 kasten geen enkele activiteit 
van uil op of nabij de broedlocatie. 
Was er op 8 plaatsen minimaal 1 volwassen 
uil op de broedlocatie. 
Waren er op 2 locaties wel twee volwassen 
uilen op de broedlocatie maar is er niet ge-
broed.  
Op 1 locatie waren alle jongen dood en op 2 
locaties zijn een of meerdere jongen uitge-
vlogen. 
Op 7 locaties zijn alle jongen uitgevlogen. 

In totaal zijn 21 jongen kerkuilen uitgevlogen. 
 

Bij de kasten van de steenuil, 
door de corona maatregelen,  
zijn bij 11 kasten de broedre-
sultaten niet gecontroleerd. 
Waren er bij 32 kasten geen 
enkele activiteit van uil op of 
nabij de broedlocatie. 
Was er op 11 plaatsen mini-
maal 1 volwassen uil op de 
broedlocatie. 
Waren er op 5 locaties wel 
twee volwassen uilen op de 

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/kerkuil
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broedlocatie maar is er niet gebroed. 
Op 4 locaties wel eieren naar niet uitgekomen en op 2 locaties zijn een 
of meerdere jongen uitgevlogen, op 11 locaties zijn alle jongen uitge-
vlogen. 
 
In totaal zijn 25 jongen steenuilen uitgevlogen. 
 

Ook zijn er nog broedresultaten bekend van 
de ransuil. 
Hier zijn op diverse plaatsen in “s Graven-
moer 12 jonge ransuilen uitgevlogen. 
 
 
Nestkastenonderzoek; 
 
Bij de inventarisatie van de nestkasten voor 
zangvogels, welke op diverse plaatsen in 
Dongen hangen, zijn van de volgende soorten 
broedgevallen bekend. 
Van de koolmezen zijn 79 jonge vogels uitge-
vlogen. 
Van de pimpelmezen zijn 111 jonge vogels 
uitgevlogen. 
Van de boomklever zijn 5 jonge vogels uitge-
vlogen. 
Van de bonte vliegenvanger zijn 16 jonge vo-
gels uitgevlogen. 
We spreken de hoop uit dat we het corona vi-
rus onder controle krijgen zodat we er weer 
op uit kunnen en van de vogels kunnen genie-
ten. 

 
Leo Reijnierse, coördinator VWG Ken en Geniet. 
 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Omdat het onmogelijk is nu een algemene ledenvergadering te houden 
hebben we gekozen voor een alternatief. We zijn nu eenmaal verplicht 
een dergelijke bijeenkomst te houden. Daarom gaan we bij deze alle 
overzichten plaatsen, welke normaal in de A.L.V. besproken worden. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4fjMhiaNB1s
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U krijgt de kans op deze verslagen te reageren en wel tot 31 mei. Bent 
u het echter met alles eens, dan hoeft u niet te reageren. U kunt uw op 
of aanmerkingen, of vragen insturen via ons algemeen mail-adres: 
kenengeniet@home.nl 
 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2020 op 20-03-2020: 
 
Aanwezig zijn 58 leden. 
 

1. Christ opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Hij 
bedankt de vrijwilligers en ook de gidsen voor het werk wat ze het 
afgelopen jaar hebben gedaan. Christ vraagt ook een moment stilte 
voor de leden die het afgelopen jaar zijn overleden. 

2. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2018 worden 
voorgelezen, er zijn geen opmerkingen. Het bestuur wordt voorge-
steld. 

3. Ingekomen stukken: bericht van verhindering is ontvangen mw. 
Nelly van Strien, mw. Addie Jansen, dhr. Leo Reynierse, dhr. Joop 
van Son en dhr. Thieu Verharen 

4. Het jaarverslag van 2019 wordt voorgelezen door Els. Christ verteld 
dat er samen met de gemeente 50 door de gemeente gemaakte 
nestkastjes zijn geplaatst op plaatsen waar veel overlast is van de 
eikenprocessierups. In ’s Gravenmoer is een tiny forest aangelegd. 
Er worden ook vleermuizenkasten geplaatst op het Cambreurcol-
lege en er komt een voorlichtingsdag over vleermuizen op deze 
school. Het maaibeleid bij de Donge en langs de dijken wordt nu in 
gedeeltes gemaaid. Op 28 maart is er een wandeling in dit gebied. 

5. De penningmeester leest het financieel verslag voor van 2019.                
6.   De kascontrolecommissie Dré Surewaard brengt verslag uit en al-

les werd in orde bevonden. Het was toch wel veel werk volgens Dré. 
Christ bedankt Richard Offerman voor zijn werk in de  afgelopen 
twee jaar en hij verzoekt de leden voor een nieuwe vrijwilliger. Cor-
rie Mols geeft aan deze plaats in te willen nemen. 
     De begroting voor 2019 wordt door John voorgelezen. 

7. John en Fia blijven voor de komende periode in de bestuursverga-
dering. Els treedt af en Christ vraagt aan de leden of iemand haar 
plaats wil innemen. Hierop kwam geen reactie. 

8. John behandelt de begroting voor 2020. 
9. Tochten programma wordt voorgelezen door Christ. Dit verschijnt in 

het volgende Hoefblad. 

kenengeniet@home.nl
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10. Els leest de jubilarislijst voor. Voor de leden die 25 jaar lid zijn is er 
een leuk presentje in de vorm van een fles lekkere drank en een 
oorkonde. 

11. Rondvraag: geen vragen. 
12. De vergadering wordt afgesloten en na de pauze toont Christ film-

pjes die hij heeft opgenomen. 
 

   Els Scheepers 
 
Jaarverslag 2020: 
 
Een bijzonder kort jaarverslag deze keer. Ken en Geniet had op 31-12-
2020 335 leden.  
Door alle coronamaatregelen kwam het bestuur slechts 3 keer bij el-
kaar voor een bestuursvergadering. 
Verder heeft de voorzitter enkele digitale bijeenkomsten bijgewoond 
met de gemeente, over diverse plannen. 
De algemene ledenvergadering kon nog net plaats vinden. Daarna zijn 
eigenlijk alle activiteiten stil gevallen.  
In februari vond er een gidsenvergadering plaats en werd het tochten-
programma voor 2021 vast gesteld. Slechts 5 tochten konden door-
gang vinden en 2 filmavonden. 
NL Doet vond plaats in aangepaste vorm, omdat al het plantmateriaal 
al aangeschaft was voor de maatregelen. Een kleine moeras hoek 
werd aangelegd. Begin van het jaar werden er tevens 2 putten gesla-
gen in Natuurtuin Kandoel, dit dankzij de geweldige opbrengst van de 
RaboClubSupport. Van de bijdrage konden ook een waterpomp en 
sproeimateriaal aangeschaft worden.  
Enkele leden van Ken en Geniet zijn in overleg met het Waterschap 
Brabantse Delta, Brabants Landschap en de gemeente aan de gang 
gegaan een plan te maken voor de dijkjes van  ’s Gravenmoer. Ook dit 
overleg staat nog op een laag pitje. 
De diverse werkgroepen hebben zo goed en kwaad als het ging toch 
op kleine schaal tellingen verricht. Nestcontrole vond ook plaats even-
als het schoonmaken van de nestkasten. Veel gebeurde in aangepaste 
vorm, vaak werden nestkasthouders telefonisch benaderd. 
Na de oproep in het Hoefblad en in de algemene ledenvergadering, 
voor een nieuwe secretaris, heeft Jos Soffers zich als eerste aange-
meld. Deze heeft ondertussen al enkele vergaderingen bijgewoond, 
vergaderingen in digitale vorm. Officieel moet er nog goedkeuring ko-
men van u als leden. Vandaar ook deze uitgebreide verslaglegging, 
waarbij we u een kans geven te reageren. 
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Tijdens het winterseizoen hebben we enkele online voorstellingen ge-
houden via YouTube, deze werden door veel mensen bekeken. 
 
Het jaarverslag van de penningmeester 
 
 

 

 

 Jaarverslag 2020  

 Natuurvereniging Ken en Geniet  

 te Dongen  

Saldo per 01-01-2020    € 7.669,23  
 Toelichting/to-
taal  

Inkomsten      

Contributie €   4.933,00      

Contributie 2021  €        50,00      

Clubgebouw  €      100,00    

Donatie voor ge-
bruik gebouw 

DONATIES  €      250,00    EXPO DONGEN 

Nestkasten  €   1.030,35      

Opbr. Dia/filmavonden  €        83,55      

RaboClubActie  €   1.527,17      

Werkgroepen  €      115,00     

NLDoet  €      350,00     

Rente  €          0,30      

Totaal inkomsten     €     8.439,37    

      

Uitgaven      

Bankkosten   €      130,91     

Dia-avonden   €      170,85     

Drukwerk   €      998,29     

Excursies   €        70,50     

Jaarvergadering   €      794,12     

Lidmaatschappen   €        42,50     

Natuurtuin   €      428,51     

Bestuurskosten   €        90,90     

Gereedschap   €  1.235,95     

NL Doet   €      334,87     

Werkgroepen   €        65,25     

Totaal uitgaven     €   -4.362,65    

Saldo 31-12-2020   €   11.745,95    

      

Inkomsten   €     8.439,37    

Uitgave   €    -4.362,65    

Positiefsaldo 31-12-2020   €     4.076,72   
-  
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-   Begroting 2021  

 Natuurvereniging Ken en Geniet  

 te Dongen  
    

 Toelichting  

Saldo per 1-1-2021 
  

 € 11.745,95    
    

  

Inkomsten 
   

  
    

  
    

  

Contributie + donaties  €  4.800,00  
  

  

Rente  €               -    
  

  

Nestkasten  €     500,00  
  

  
     

Totaal inkomsten      €  5.300,00  
 

    
  

Uitgaven 
   

  
    

  

Bankkosten 
 

€      150,00  
 

  

Grote tocht 
 

 €      250,00  
 

  

Dia-avonden 
 

 €      200,00  
 

  

Drukwerk 
 

 €  1.100,00  
 

  

Excursies 
 

 €      300,00  
 

 26 maal 2 gidsen a 
€5,00  

Jaarvergadering 
 

 €      800,00  
 

  

Kerstviering 
 

 €      100,00  
 

  

Lidmaatschappen 
 

 €        50,00  
 

  

Natuurtuin 
 

 €      200,00  
 

  

Bestuurskosten 
 

 €      150,00  
 

  

Werkgroepen 
 

 €      200,00  
 

  

Onvoorzien 
 

 €      200,00  
 

  

Clubgebouw zonnepa-
nelen 

 
 €  1.500,00  

 
 Komt uit raboclubactie 
2020  

Totaal uitgaven      € -5.200,00    

Geraamd saldo 31-
12-2021 

  
 € 11.845,95    

    
  

Inkomsten 
  

 €  5.300,00    

Uitgave 
  

 €  -5.200,00    
    

  

Geraamd positief saldo 2021 
 

 €   100,00    
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Toelichting op de begroting van 2021: 

- Bij de verwachte inkomsten is geen rekening gehouden met 

eventuele subsidie of een resultaat van de Rabo clubactie 

2021. Deze zijn onzeker en daarom niet in de begroting opge-

nomen. 

- Het bestuur wil indien de coronamaatregelen het toestaan een 

extra activiteit voor de leden organiseren die nog extra uitgave 

vragen, die niet op de begroting zijn opgenomen. Hierover moet 

het bestuur nog een beslissing nemen. 

- Het bedrag van € 1500,00 voor de zonnepanelen hebben we 

opgehaald bij de Raboclubactie in 2020. 

- In vorige verslagen stond de post Secretariaat opgenomen 

deze is gewijzigd in Bestuurskosten omdat de nieuwe omschrij-

ving de verantwoording beter dekt. 

 
Kascontrolecommissie 
 
Zoals jullie wel zullen begrijpen is de kascontrole commissie nog niet 
instaat geweest om de kas over het jaar 2020 te controleren. Zodra de 
coronamaatregelen het toelaten en het gevaar op besmettingen be-
perkt is, zal ik een afspraak maken met de twee leden van de kascon-
trole commissie om de kas over het boekjaar 2020 te laten controleren. 
Het verslag van de kascontrole commissie bestaande uit Dré Sure-
waard en Corrie Mols, zal daarna in het dan volgende clubblad ver-
schijnen. 
 
Vragen over het jaarverslag 2020 en de begroting voor 2021 zal ik 
graag beantwoorden. 
U kunt deze, bij voorkeur via e-mail, stellen aan uw penningmeester. 
John van Meggelen 
penningmeester@kenengeniet.nl 
 
De meeste leden hebben hun contributie voor 2021 al betaald. Als u 
uw contributie nog niet voldaan heeft, verzoek ik u deze zo spoedig 
mogelijk te betalen. 
 
Met vriendelijk groet, 
John van Meggelen 
Penningmeester Ken en Geniet. 
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Benoeming kascontrolecommissie 
Dhr. Dré Surewaard zal samen met Corrie Mols de kas nog controle-
ren. Dré Surewaard treed daarna terug. Voor dit jaar hebben we nog 
een lid nodig voor de kascontrole commissie. Kandidaten kunnen zich 
aanmelden bij het bestuur. 
 
Voorziening in vacatures door aftreden bestuursleden 
 
Volgens het rooster van aftreden zijn Christ Grootzwagers en Marie 
José van Gestel aftredend. Beiden stellen zich weer herkiesbaar voor 
een volgende periode namens het bestuur. 
Op grond van de statuten kunnen uit de algemene ledenvergadering 
tegenkandidaten gesteld worden. De namen van deze kandidaten, ge-
steund door tenminste 10 leden, moeten schriftelijk bekend gemaakt 
worden aan het bestuur. Normaal is dat voor aanvang van de alge-
mene ledenvergadering, nu door deze bijzondere omstandigheden kan 
dit tot 31 mei, 19.00 uur. 
Voor Els Scheepers heeft het bestuur gekozen voor dhr. Jos Soffers. 
Voor deze functie binnen het bestuur geldt hetzelfde als voor de an-
dere aftredende bestuursleden. 
 
Bespreking van de plannen voor 2021 
 
Het bestuur heeft besloten hetzelfde programma aan te houden als van 
2020, natuurlijk zullen de data iets anders zijn. Ook een busreis zal dit 
jaar niet gehouden worden, daar we de risico’s van een grote groep 
nog niet willen nemen. Het winterprogramma proberen we weer op de 
oude manier plaats te laten vinden, echter met voorbehoud en ons 
houdend aan de overheidsmaatregelen. Het programma vindt u op pa-
gina 32 van dit Hoefblad. 
 
Vernoeming van de jubilarissen 
 

Jubilarissen Ken en Geniet te Dongen op 13-12-2020 
Lid sinds (jaar) 2015 
5 jaar lid zijn Mevr. Truus  Ekkel 
5 jaar lid zijn Mevr. Claudia  Grootzwagers - van Dongen 
5 jaar lid zijn Dhr. Jack  Hooijmaijers 
5 jaar lid zijn Mevr. Henriet  Jespers - van Dongen 
5 jaar lid zijn Dhr. Peter  Jonker 
5 jaar lid zijn Dhr. Lieuwe  Kampen 
5 jaar lid zijn Mevr. van Kessel 
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5 jaar lid zijn Dhr. Rinus  Krijnen 
5 jaar lid zijn Mevr. Judith  Noordanus 
5 jaar lid zijn Dhr. Jac  Rullens 
5 jaar lid zijn Dhr. Tinus  Suijs 
5 jaar lid zijn Dhr Kees  Timmermans 
5 jaar lid zijn Mevr. Dinie  van Dongen 
5 jaar lid zijn Dhr. Gerard van der Veldt  
5 jaar lid zijn Mevr Annemarie van der Veldt 
5 jaar lid zijn Mevr. Luus de Wit-Kuijpers 

Lid sinds (jaar) 2010 
10 jaar lid zijn Dhr. Leon van Assche 
10 jaar lid zijn Mevr. Emmy van Assche 
10 jaar lid zijn Mevr. Greet van den Diepstraten 
10 jaar lid zijn Dhr. Ad van den Diepstraten 
10 jaar lid zijn Mevr. Annie van Hoesel-Couwenberg 
10 jaar lid zijn Dhr. Jack  Kimenai 
10 jaar lid zijn Mevr Riet van den Reijen vd Ouweland 
10 jaar lid zijn Dhr. Kees  Steenvoorden 
10 jaar lid zijn Dhr. Ad  Verharen 

Lid sinds (jaar) 2005 
15 jaar lid zijn Dhr. den Ouden 
15 jaar lid zijn Dhr. Leo  Reijnierse 
15 jaar lid zijn Dhr. John  Reinalda 
15 jaar lid zijn Dhr. Rinus van Riel 
15 jaar lid zijn Dhr.  Spapens 
15 jaar lid zijn Dhr. Anton  Staps 

Lid sinds (jaar) 2000 
20 jaar lid zijn Dhr.  Hendrix 

Lid sinds (jaar) 1995 
25 jaar lid zijn Mevr. Leny van de Gevel 

Lid sinds (jaar) 1990 
30 jaar lid zijn Mevr. Annie  Burmanje 
30 jaar lid zijn Dhr. Marcel  Elshout 
30 jaar lid zijn Mevr. Betsie  Haarbosch 
30 jaar lid zijn Dhr.  Hoebink 
30 jaar lid zijn Mevr. Toos  Langerak 
30 jaar lid zijn Dhr. Ad  Leegganger 
30 jaar lid zijn Mevr. Lenie  Leeggangers-Wintermans 
30 jaar lid zijn Mevr.  Rullens 
30 jaar lid zijn Dhr. Wim  Tuijtelaars 
30 jaar lid zijn Mevr. Addie  Tuijtelaars 

Lid sinds (jaar) 1985 
35 jaar lid zijn Mevr. Marie-José van Gestel 
35 jaar lid zijn Dhr. Kees  Verboven 

Lid sinds (jaar) 1980 
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40 jaar lid zijn Mevr. Hanny  Oerlemans 

Lid sinds (jaar) 1975 
45 jaar lid zijn Dhr. Cor  Langerak 
45 jaar lid zijn Dhr. Hans  Peeters 
45 jaar lid zijn Dhr. Paul  Wevers 

 
Weer een hele lijst, maar leuk voor velen om te weten hoe lang men al 
lid is. We hebben 1 jubilaris van 25 jaar lidmaatschap, mevr. Leny van 
de Gevel. Deze zal gehuldigd worden tijdens de activiteit ter viering 
van het 25-jarig jubileum van onze Natuurtuin Kandoel. 
 
Rondvraag 
 
Tja, een moeilijke opgaaf hoe houdt je een rondvraag? Als bestuur zijn 
we haast altijd te bereiken, via de telefoon, maar ook via de mail. Zit u 
ergens mee of hebt u vragen of opmerkingen, bel of mail ons. 
 
Keurt u het bovenstaande goed, dat hoeft u dat niet te melden. 
Bent u het ergens niet mee eens, meld het ons en wel voor 31 mei, 
19.00 uur. Ook voor vragen of opmerkingen geldt dezelfde termijn. 
Het mailadres is: kenengeniet@home.nl 

 
Het programma 2021 dat hierbij gepresenteerd wordt zal mogelijk 
nog aan verandering onderhevig zijn, daar er nog allerlei factoren 
meespelen. Zoals de overheidsmaatregelen en natuurlijk de be-
reidwilligheid van de gidsen welke nog hun goedkeuring moeten 
geven. Dus houdt altijd rekening met mogelijke wijzigingen. 

kenengeniet@home.nl
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Programma 2021 (alles onder voorbehoud) 
dag
  datum tijd soort bestemming gids 

zat 29-mei 9.00 1/2w Nl Doet Kandoeltuin bouw plaggenhut Tuinwerkgroep 

zat 12-jun 
13,0
0 1/2a de Geelders vlindertocht 

Fia Grootzwagers 
John van Meggelen 

zat 26-jun 8,00 1/2a Huis ter Heide Peter Verschure 

zat 10-jul 9,30 1/1f 
dagfietstocht Piet in 't Groen (met aan-
leg) fietsgroep 

don 
157-
2020 

19,0
0 1/2a tuinwandeling Steenhovense Baan 37 Tooin Thielen 

zat 24-jul 9,00 1/1a Plateaux Valkenswaard dagwandeling 
Fia Grootzwagers 
John van Meggelen 

zon  8-aug 8,00 1/2a Pannenhoef Rijsbergen Jos van Dongen 

zat 21-aug 8.00 1/1b vlindertocht Zuid Limburg 
Fia Grootzwagers 
John van Meggelen 

zat 4-sep 9,30 1/1f dagfietstocht (zelf zorgen voor lunch) fietsgroep 

zat 18-sep 8,00 1/2a Galderse Heide Jeroen Nusselein 

zon 3-okt 8,00 1/2a Annanina's Rust Hilvarenbeek Jan Jansen Ton Kops 

wo 13-okt 
20.0
0  fa filmavond Cammeleur   

zat 16-okt 8,00 1/1a Vogeltrektocht kust Leo Reijnierse 

zat  30-okt 9,00 w 
Paddenstoel start Moerkensdreef Dui-
ventoren Toon Thielen 

wo 3-nov 
20.0
0 fa filmavond Cammeleur   

zon 14-nov 9,00 1/2a Landgoed Valkenberg Gilze Rijen Jos van Dongen 

zat 27-nov 9,00 1/2a Het Kraanven Huis ter Heide Christ Grootzwagers 

zat 11-dec 
10,0
0 w Kerstbijeenkomst    

zat 8-jan 
10,0
0 w 

snertwandeling start bij 't Maoske de 
Moer Christ Grootzwagers 

wo 12-jan 
20.0
0 fa filmavond Cammeleur   

zon 23-jan 9,00 1/2a Oosterheide Oosterhout 
José van Haasteren 
Jan Jansen 

don 3-feb 
19,0
0 1/2a Bosuilentocht en lezing in 't Maoske 

Christ Grootzwagers 
Thieu Verharen 

zon 20-feb 9,00 1/2a Chaamse bos Jos van Dongen 

wo 23-feb 
20.0
0 fa filmavond Cammeleur   

zat 5-mrt 9,00 1/2a Leemputten Surae Christ Grootzwagers 

zat 12-mrt w 1/2a NL Doet Kandoeltuin  Tuinwerkgroep 

zat 19-mrt 9,00 1/2a Plantloon 
Fia Grootzwagers 
John van Meggelen 

wo  30-mrt 
20.0
0 fa filmavond Cammeleur   

zat 2-apr 9,00 w 
Ecozone Onkelsloot start P Jansen en 
Jansen Beppie Verhage 
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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN 
 

Hoewel we als bestuur van Natuurvereniging Ken en Geniet nooit ac-
tief een aanvraag doen voor lintjes, is het toch wel leuk als leden een 
dergelijke onderscheiding krijgen. Soms dat aanvragers bij ons aan-
kloppen of we een dergelijke aanvraag willen ondersteunen en dan ge-
beurt dit natuurlijk wel. De reden dat we een dergelijke aanvraag nooit 
zelf doen, is een simpele, er zijn zoveel vrijwilligers binnen onze vereni-
ging actief, dat je zomaar iemand zou kunnen vergeten. 
Maar dat maakt het feestje er niet minder om, twee van onze leden 
kregen op maandag 26 april hun Koninklijke onderscheiding opge-
speld, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
. 
Dhr. René Jansen (ook al een lid) nam deze taak op zich en toog in de 
ochtend naar de Groenstraat. Daar zat een nietsvermoedende Peter 
Verschure aan zijn ontbijtje. Zoals dat elke ochtend gebeurt na het voe-
ren van al zijn beesten. Totaal verrast door het hoge bezoek toog het 
gezelschap naar buiten. Peter werd daar toegesproken, waarbij veel lof 
was voor zijn rol als gids en als tuincoördinator. Ook kwam zijn rol aan 

de orde binnen de vogelwerk-
groep, al jaren slaat Peter de 
uilenkasten bij hem op en 
werkt mee aan de Uilenwerk-
groep. Verder is Peter altijd 
bereid om een optreden te 
verzorgen bijvoorbeeld op 
onze kerstochtend. Natuurlijk 
waren er nog veel meer rede-
nen, zo zit Peter namens Na-
tuurvereniging Ken en Geniet 
in de commissie die het pro-
ces begeleidt bij de aanleg 
‘natuurverbindingsweg’ in 
Dongen. Peter deelt zijn ken-
nis van de natuur graag met 
anderen. Regelmatig zijn zijn 
pennenvruchten terug te lezen 
op de nieuwssite Don-
gen.Nieuws.nl en schrijft hij in-
teressante artikelen in de bin-
nenkort weer te verschijnen 
Dongense Glossy. Dhr. 
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Verschure is ook een aimabele vent die op tijd van de ‘leut’ houdt; hij is 
oprichter en voorzitter van muziekkapel Aosumnoot GMBH die naast 
de jaarlijkse optredens met carnaval ook ouderen vermaakt. Ook mag 
zijn werk binnen het I.V.N. het openstellen van zijn tuin voor educatieve 
doelen en voor Beleef de Lente niet vergeten worden.  
Langs deze weg wensen we Peter, Ellie en hun verdere familie veel 
geluk met het verkregen lintje. 
 

Vanaf vandaag is ook Dick 
Dankers lid van de Orde van 
Oranje Nassau. De heer Dan-
kers is sinds 1994 bestuurslid 
van de ZLTO Dongen – Loon 
op Zand , lid van de regio-
commissie Oost van Water-
schap Brabantse Delta, be-
stuurslid van de Stichting “De 
Moers Wereldwijd” en be-
stuurslid van het Oogstfeest 
Comité. Deze veelzijdige man 
is op heel wat agrarische ter-
reinen actief dus. Dankers 
heeft bovendien een belang-
rijke bijdrage geleverd aan de 
totstandkoming van de fusies 
van de Rabobanken in de 
Langstraat. De heer Dankers 
stelt regelmatig zijn boerderij 
open voor scholen en andere 
geïnteresseerden om extra 
aandacht te schenken aan het 

boer-burger contact. Ook deze man is een natuurman Pur Sang en 
runt zijn bedrijf op een moderne en vooral biologische en ecologische 
manier, waar hij erg trots op is en graag aan de mensen wil laten zien. 
Laats nog hebben we succesvol samengewerkt, om onnodige bomen-
kap in zijn directe omgeving te voorkomen. Dick is veel met natuur be-
zig, dit op zijn eigen manier. Ook nu weer beschermt hij aan de rand 
van zijn weiland onder andere de pinksterbloemen. Zo heeft hij ook di-
verse nestkasten hangen op en om zijn erf. 
Ook Dick en zijn familie willen we langs deze weg hartelijk feliciteren 
met deze Koninklijke onderscheiding..  
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LIDMAATSCHAP 
De CONTRIBUTIE bedraagt voor leden € 17, - per jaar. Bij het aan-
gaan van het lidmaatschap in de loop van het jaar wordt € 1,50 per 
maand berekend. 
Jeugdleden (14-16 jaar), huisgenoten en 65-plussers betalen € 15 - per 
jaar; bij het aangaan van het lidmaatschap in de loop van het jaar beta-
len zij € 1,50 per maand. 
De minimum donatie voor begunstigers bedraagt € 15, - per jaar, wan-
neer zij het verenigingstijdschrift wensen te ontvangen. 
 
CONTACTPERSONEN WERKGROEPEN: 
 
Uilenwerkgroep:  Thieu Verharen 
uil@kenengeniet.nl  Stevenshof 13, ´s Gravenmoer 
    Tel. 0162-315480 
 
 
Nestkasten verkoop:             Ad Leeggangers 
    Roeloff van Dalemstraat 50,                      
    Dongen 
    Tel. 0162-313858 
 
Vogelwerkgroep:  Leo Reijnierse 
Nestkastencoordinator Kard.v.Rossumstraat 52, Dongen 
vogel@kenengeniet.nl Tel. 0162-316475 
 
Vlinderwerkgroep:  Fia Grootzwagers 
vlinder@kenengeniet.nl Schoolsticht 47 
    5102GD Dongen 
    tel.0162-517996 
 
Natuurtuin Kandoel:  Peter Verschure 
    Groenstraat 11a, Dongen 
    Tel. 0162-313297 
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Misschien staat volgend Hoefblad wel uw foto op deze plek. Hebt u 
een leuke, mooie, grappige natuurfoto, stuur hem dan in voor augustus 
naar hoefblad@kenengeniet.nl en u weet delen is leuk. 
 
 Mandarijneend Fia Grootzwagers Zonneharp Marijke den Hartog 

Keizersmantel Jenny Rommens 

Heggenmus Marian Giesekam Nestplek Christ Grootzwagers 

Bever Fia Grootzwagers 


