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We zitten in een koudeperiode als ik dit zit te typen, ja er wordt
zelfs over een Elfstedentocht gesproken en als ik buiten kijk
ziet mijn tuin wit. Vogels vliegen af en aan op zoek naar iets
eetbaars en bij de vijver zoeken ze de straal water van mijn
waterval op.
Maar toch moeten we vooruitkijken, ik schrijf nu voor het
Hoefblad van maart april en mei, een tijd dat de natuur weer
opleeft na een rustperiode. We sloten het jaar wat dat betreft
raar af: rond de jaarwisseling stond al menige krokus open en
langs de Donge kon je al een enkele bloeiwijze van het groot
hoefblad bewonderen, katjes stonden al massaal in bloei. Er
kwamen al meldingen binnen van broedende vogels, de jongen zullen de afgelopen koudeperiode niet overleefd hebben.
Bijzonder was ook de hulp die ik mocht verlenen aan een inwoner van Dongen, iemand die ik misschien al zo’n 45 jaar
niet meer gezien had, een oud klasgenoot. Deze belde met de
mededeling dat hij een bijzondere vogel tegen zijn raam had
gehad. Deze had hij in een doos zitten en hij wist niet wat hij
ermee aan moest, dus was gaan zoeken en kwam zo bij Ken
en Geniet terecht.

Zijn dochter had de vogelnaam al opgezocht en dacht dat het
een bokje was en dat zou toch wel heel bijzonder zijn. Dus de
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wagen gestart en erop uit, eens zien wat ik aan zou treffen. Bij
aankomst stonden de mensen al in de deuropening en nodigden me uit binnen te komen. De doos stond al klaar, dochterlief haalde de vogel uit zijn tijdelijke verblijf en zette de vogel
op de grond; het bleek inderdaad een bokje te zijn. Hij was
tegen de ruit van de serre gevlogen en lag versuft op de
grond. Gelukkig hadden de bewoners de vogel binnen gehaald, want een half bewusteloze vogel houdt het niet lang uit
bij een temperatuur van 10 graden onder nul. Nu liep hij alweer vlot door de hal en bleek in een goede conditie. De vogel
heb ik meegenomen en voor de zekerheid even de vleugels
nagekeken, het leek allemaal prima in orde; onderweg hoorde
ik hem al rommelen in de doos.
Wat kun je dan het beste doen met zo’n vogel: thuis verzorgen, naar het asiel brengen of de vrijheid geven? Thuis verzorgen is vrij moeilijk, je moet het juiste eten hebben, een
ruimte waar de vogel in kan verblijven en de kennis. Naar het
asiel brengen is eigenlijk alleen nodig als de vogel wat mankeert, dus heb ik hem maar de vrijheid gegeven, op een plaats
waar in het verleden ook houtsnippen hebben gezeten, in het
bosje aan de Bosweg, met in de nabijheid stromend water. Al
snel nadat de doos open ging, liep de vogel naar de beschutting van de bosrand, om even later op te vliegen en bij de vliet
af te dalen. Zijn conditie zag er goed uit en alles leek in orde.
Na hem nog even gade geslagen te hebben, keerde ik weer
huiswaarts, met een heel tevreden gevoel. Nog even een berichtje naar de vinders gestuurd, alweer een leuke ervaring
rijker.
Als u dit leest hebben we nog één Ken en Geniet avond te
goed en wel op dinsdag 13 maart, dan zal ons nieuwe bestuurslid haar presentatie verzorgen, waarover u elders in dit
Hoefblad kunt lezen. Een nieuw bestuurslid met al jarenlange
ervaring in het organiseren van activiteiten voor onze vereniging, het kan haast niet mooier. De taken van Fia staan nog
niet helemaal vast, dit gaat altijd in goed overleg met de rest
van het bestuur. Maar toch zoeken we nog steeds uitbreiding
voor ons bestuur, dus voelt u zich geroepen, neem dan eens
contact met ons op; liefst hebben we een iets jonger iemand,
maar eigenlijk maakt het niet veel uit, want een ervaren ouder
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iemand kan ook bijzonder veel betekenen voor ons als vereniging.
Ook voor vele andere taken bent u welkom, voor onze werkgroepen onder andere. Ik heb het langs deze weg al vaak gezegd: zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet. Maar weet
wel, niets is verplicht, u mag bij elke werkgroep gerust eens
een keer meelopen, om kennis te maken met hetgeen er gedaan wordt. U vindt de adressen van diverse leiders van de
werkgroepen terug in dit Hoefblad, altijd net na het hoofdstuk
programma.
Tijdens de algemene ledenvergadering, die overigens weer
goed bezocht werd, ondanks de ijzige wind, hebben we het
programma voor dit jaar besproken. Er staan weer nieuwe
dingen op het lijstje, zoals een bezoek aan de bioboerderij van
ons lid Dick Dankers, een wandeling langs de ecologische
verbindingszone tussen Dongen en Klein Dongen, een barbecue in onze natuurtuin en ook voor de grote tocht hebben we
een bijzonder gebied, de Demerbroeken in België.
Ook redactioneel zal er wat gaan veranderen. Na het afscheid
van Lammie Bek, die verhuisd is, gaf ook Addie Aarts te kennen te willen stoppen als lid van de redactie. Op de eerste
plaats wil ik beide dames danken voor hun geweldige inzet in
de afgelopen jaren. U begrijpt het waarschijnlijk al wel, ook
hier is versterking gewenst. Eén iemand hebben we al weten
te strikken, de heer Leo Reijnierse deze was al bij een redactievergadering en wil graag zijn medewerking verlenen in de
vorm van kennis en bijdragen aan de samenstelling van ons
verenigingsblad.
Een volgend mooi streven van uw voorzitter is uitbreiding van
de vereniging met nieuwe leden. In de algemene ledenvergadering heb ik het al aangekondigd: we gaan meer werk maken
van het werven van leden, niet dat we er niet genoeg hebben,
maar toch. We zullen door middel van extra persberichten
proberen leden aan te lokken, liefst van iets jongere leeftijd en
dat zeg ik voorzichtig, want voor mij is ieder gelijk, maar voor
het voortbestaan van al onze activiteiten zou aanwas gewenst
zijn. Zeker voor onze werkgroepen, die er toch vaak op uit
trekken.
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Maar genoeg gepraat, veel genoegen met het lezen van ons
prachtige verenigingsblad en graag tot ziens in de natuur.
Christ Grootzwagers

Fotoserie 13 maart 2012:
Hee, goade mee, dan gaon we’n eindje lopen
Hee, goade mee…. In deze fotoserie wil ik U meenemen in
gebieden vlakbij huis: boswachterij Dorst, de Langstraat, Huis
ter Heide, Plantloon, Oosterheide, den Brand en de Regte
Heide. Wat is daar veel te zien in een jaar, bijzondere dingen
(ik noem het de krenten in de pap), maar ook heel gewone. De
foto’s zijn allemaal genomen tussen oktober 2010 en oktober
2011.
Hee gaode mee dan gaon we'n eindje lopen
Hou toch op mee poetsen, kijk toch nie zo nauw
Hee gaode mee, de bluumkes staon weer open
Laot oewe jas mer hangen, 't is nie kou
Ik weet 'n plaatske in ’t Brabants land
Daor bende vast wel ooit geweest
Wij gaon d'r samen nou 's op bezoek
Dan maken wij mee alle plantjes
En alle vogelkes in 't bos 'n hul groot fist
Hee, goade mee…. Ik zou alleen vooreerst oewe jas mar aondoen, want het is ijzig koud op 2 januari 2011 in Boswachterij
Dorst. Natuurbeheerders nodigen ons uit om te komen, om het
publiek duidelijk te maken wat de regeringsmaatregelen voor
gevolgen hebben. Na een praatje wandelen we verder, langs
de plassen van Surea, waar meerkoeten en eenden een wak
open proberen te houden. Maar al snel wordt het voorjaar, de
bluumkes staon weer open, de vogelkes bouwen een nestje
en de vlinderkes gaon weer vliegen.
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Hee, goade mee… wie schrikt er het hardst bij een onverwachte confrontatie, de fotograaf of het ree?

Of als er plotseling een slangachtig dier over het pad schiet,
ja, snel knippen voor ie weg is: een hazelworm, dat zie je toch
niet alle dagen. En wat denk je als je daar zomaar een grote
dikke rode rups over het zand ziet lopen, oeps, dat kan al
goed 15 jaar geleden zijn dat ik zo’n beestje zag: een wilgenhoutrups op zoek naar een plekje om te verpoppen. De vogeltjes, zij zingen hun liedje, o.a. blauwborst, boompieper en
roodborsttapuit. De knobbelzwaan, de meerkoet en de fuut, zij
bouwen een nestje en brengen jongen groot. De vlinders en
libelles, dat valt vaak niet mee, we zien heel gewone soorten
zoals het klein geaderd witje en de watersnuffel, maar ook
bijzondere, bijvoorbeeld de kleine ijsvogelvlinder en het bont
dikkopje.De bluumkes staon weer open…. Ook daarvan kan je
hart op hol springen, vooral in de Langstraat kun je heel bijzondere plantjes vinden, zoals welriekende nachtorchis, been5

breek en spaanse ruiter. En wat te denken van een veld vol
jakobskruiskruid in Huis ter Heide, waar vele soorten vlinders
nectar zoeken, dat is voorwaar ’n hul groot fist….
De zon gao nerges zo schoon onder as daor
En nerges is de lucht zo blauw
D'r liggen nerges zoveul blaaikes as daor
Dus haalt oew schoen mer van de zulder
En kamt mer vlug wa dur oew haor
Dan gaon we gauw….
Want als de blaaikes beginnen te vallen daor…..
dan verschijnen de paddenstoelen, te veel om op
te noemen! De meesten
heel algemeen, maar er zit
ook een tropisch aandoende verrassing tussen! En
als dan het licht zo’n beetje
door de verkleurende bomen dwarrelt, dat levert
toch prachtige plaatjes op.
De bomen en struiken dragen nu vruchten en zorgen
voor een overvloed aan
voedsel voor de dieren in het bos.
Hee gaode mee….. doe oewe jas mar wir aon, want de winter
staat weer voor de deur, ijzel siert de bomen en dan zitten we
opeens volop in de sneeuw. We maken nog een laatste wandeling door Huis ter Heide op tweede kerstdag en dan zit onze
wandeling door het jaar er weer op.
Songtekst van Gerard van Maasakker, tikkie aangepast aan
onze omgeving
Fia Grootzwagers
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LANDGOED ‘DE HOEVENS’, ZONDAG 22 JANUARI
.
Het was een koude, vochtige januari-dag, het regende net
niet, toen we onder leiding van onze gids Jos van Dongen met
16 personen op pad gingen richting Alphen.
Landgoed ‘de Hoevens’ is 190 ha groot en maakt deel uit van
een uitgestrekt natuurgebied waartoe ook de Regte Heide,
Riels Laag, het Ooijevaarsnest en de landgoederen Nieuwkerk, Gorp en Rovert behoren.
Het gebied is deels in eigendom en beheer van Brabants
Landschap.
Onze wandeling werd ingeluid met een roffel van de groene
specht.

Onze gids maakte ons attent op de jonge groene planten van
de judaspenning. De zaaddozen van vorig jaar zaten er ook
nog aan. Mooie platte zilverwitte houwtjes.
Fraaie exemplaren zwarte trilzwammen op dood hout en later
ook mooie gele trilzwammen zagen we meerdere keren.
De tocht bood mooie en afwisselende vergezichten, met bossen, heidevelden en akkerland.
Jos vertelde over de historie van de Hoevens; in 709 kwamen
de gronden door schenking in bezit van Sint Willebrord. Later
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ging het over naar het klooster van Tongerloo, dat de gronden
tot de Franse tijd heeft beheerd en verpacht.
Hoeve Nuwe Lijnde uit 1205 heeft een ruim gastenverblijf en
wordt gebruikt voor congressen, vergaderingen en workshops
met tevens een kampeermogelijkheid. De oude lindebomen,
naast de hoeve, zijn ontkroond om ze te behouden.
Onderweg zagen we de kamperfoelie met al volop groene
bladeren. Jos vertelde dat deze plant zo snel is, omdat hij
geen bladknoppen heeft en rechtstreeks vanuit zijn takken de
bladeren vormt. Dit verschijnsel zie je ook bij de bergvlier en
de zwarte vlier. Onder een plank bleken zich een wintervoorraad eikels en muizengangen te bevinden. Zonder Jos waren
we daaraan voorbij gelopen. Onze gids wees ons erop, dat je
in de winter aan de stam, takken en knoppen ook de boom of
struik kunt herkennen. En aan de kegels met welke naaldboom je te maken hebt, met als voorbeeld de douglasspar,
herkenbaar aan zijn gevorkte tussenschubjes en tevens aan
de citrusachtige geur van de groene naalden.
‘Hoe herken je een beuk’ was vandaag niet moeilijk door de
vele napjes waar we op stonden.
Het glooiende landschap herbergt het beekdal van de Oude
Ley, welke ontspringt op het nabij gelegen Koekedongen. Dit
is de voorloper van wat verderop onze rivier de Donge wordt.
Hier zagen we een grote zilverreiger. Ook liep er een kudde
Kempische heideschapen.
Jos vertelde dat dit ras bijna uitgestorven was. Het ras is
hoornloos en onderscheidt zich hiermee van het Drents heideschaap.
Een bijzonder geval was een paal, die in een beuk vergroeid
was. Hij staat nu muurvast.
Het beekdal van de Oude Ley maakt een scheiding tussen
landgoed de Hoevens en landgoed het Ooijevaarsnest. Op de
schuur van ‘het Ooijevaarsnest’ staat een betonnen ooievaar.
Wellicht in vroeger tijden dat deze vogel hier veel voorkwam.
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In het beekdal staan 8 oude moerascipressen van ongeveer 200 jaar
oud. Het wandelpad was verzadigd
van alle regen van de afgelopen tijd
en was veranderd in een modderpad. Het leek af en toe een survivaltocht.
Een haas koos het hazenpad en
was snel verdwenen.
Jos vertelde ons over pastoor Binck
(Alphen 1932-1963), die een historisch besef had en veel archeologisch veldwerk verricht heeft, waarbij belangrijke prehistorische vondsten zijn gedaan en ook een middeleeuws pestkerkhof is gevonden.
Daarnaast heeft de pastoor een aantal oude sagen opgetekend, die de mensen vroeger aan elkaar vertelden.
Na deze wandeling in historisch gebied de Hoevens gingen we
een welverdiend bakske drinken in ‘den Overkant’ in Riel.
Opgewarmd en met rode konen gingen we rond 1300 uur
weer richting Dongen.
Beppie Verhage

MEDEDELING CONTRIBUTIEBETALING
Beste leden,
Betreft de contributiebetaling over 2012.
U krijgt in januari 2012 een e-mail met de contributienota, indien uw e-mail adres bij mij bekend is.
Indien ik geen e-mail adres van u heb, ontvangt u bij dit Hoefblad (maart 2012) een contributienota.
Graag de contributie voor 1 april 2012 voldoen. Bedankt
voor uw medewerking.
John van Meggelen
Penningmeester.
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2 -2- 2012 ALGEMENE LEDENVERGADERING
Aanwezig zijn 76 leden.
1. Christ opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en gedenkt door een minuut stilte de in het afgelopen jaar overleden leden Hij geeft aan, dat Vieya de
huur van de timmerwerkplaats heeft opgezegd en dat
hij het voornemen heeft om vrijwilligers voor Ken en
Geniet te gaan zoeken buiten de vereniging. Hierna
heeft hij bloemen voor Fia Grootzwagers die 20 jaar
leiding geeft aan de vlinderwerkgroep en die bovendien, dit tot blijde verassing van velen, aangegeven
heeft plaats te willen nemen aan de bestuurstafel! Ook
verheugd is het bestuur te vernemen van Leo Reijnierse, dat hij redactiewerk wil gaan doen. Nu nog een
vervangster voor onze typiste Lia Aarts, die te kennen
gaf te willen stoppen met haar werk voor Ken en Geniet.
2. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 10
februari 2011 worden voorgelezen, er komen geen
op- of aanmerkingen.
3. Ingekomen stukken: afgemeld voor de vergadering
hebben zich: Henriette Claveaux;Anton Staps; Harrie
en Tonnie van Dongen;Joke Matthijsen;Sjef Kerkhofs;Nel Somers;Jan en Nel Willemen;Corrie Verschueren;Toos Wijnands en John Reinalda
4. Het jaarverslag 2011 wordt voorgelezen, geen op- of
aanmerkingen.
5. De penningmeester leest het financiële jaarverslag
2011 voor, de leden kunnen dit volgen doordat op de
tafels afschriften van dit verslag zijn gelegd, er komen
geen aanmerkingen.
6. De kascontrolecommissie: de heren Surewaard en Pot
geven door middel van een schriftelijke en door Dré
Surewaard voorgelezen verklaring aan, dat de commissie haar werk naar behoren heeft kunnen vervullen,
inkomsten en uitgaven zijn door deugdelijke bewijzen
gedekt en de administratie was prima in orde, Christ
dankt beide heren voor hun werk, m.n. Dré, die de taak
overgenomen had van de heer Mols die gedurende het
jaar 2011 zijn lidmaatschap heeft opgezegd.
10

7. Voor de kascontrole over 2012 blijft de heer Leo Pot
commissielid, als nieuw lid stelt Mieke Kieboom zich
beschikbaar.
8. Volgens rooster aftredend als bestuurslid: Marie-José
van Gestel, Christ Grootzwagers en Anton Staps, zij
stellen zich herkiesbaar, er zijn geen tegenkandidaten
gemeld, zij worden dan ook met algemene stemmen
herbenoemd. Koos Leemans heeft aangegeven te willen stoppen met bestuurswerk, hij zit inmiddels 37 jaar
in het bestuur, Christ memoreert aan het vele werk dat
door Koos en ook door Marie, zijn vrouw, voor Ken en
Geniet is gedaan, een grote bos bloemen voor Marie
en een fles drank voor Koos worden aangeboden. Bovendien zal in Kandoel een tafel met twee banken worden geplaatst waarop de naam van Koos alsmede zijn
bestuursperiode worden vermeld.

9. De penningmeester leest de begroting 2012 voor, ook
weer te volgen omdat er afschriften op de tafels zijn
gelegd, de aanwezigen hebben geen aanmerkingen..
10. De voorzitter staat uitgebreid stil bij het programma en
de plannen voor 2012, ook dit staat voor de aanwezigen op schrift
11. Benoeming en huldiging van jubilarissen: hoewel geen
jubileum voor Ken en Geniet wordt door Christ aan11

dacht gegeven aan de vijftigjarige huwelijksverjaardag
op 30 januari j.l. van Sjef Kerkhofs en zijn vrouw. Jammer dat Sjef op het laatste moment verstek moest laten
gaan voor de vergadering maar de bloemen zullen
door Christ persoonlijk worden bezorgd. De vereniging
telt vier zilveren jubilarissen: de heren van Drogenbroek en Wouters en de dames van Gool en Wijnands.
Mevrouw Wijnands had zich af moeten melden, de andere drie werden gevraagd op het podium te komen, zij
kregen een oorkonde, een Dongens likeurtje, de dank
voor hun trouw aan de vereniging en het applaus van
alle aanwezigen. Hoewel geen jubilaris wordt René
Louwet toch een drankje aangeboden: jarenlang stelde
hij belangeloos een vrachtwagen beschikbaar voor de
fietsen van de deelnemers aan de fietstochten. Deze
tochten vertrekken in de toekomst uit Dongen, de vele
e-bikes die in de vrachtwagen gingen werden te zwaar
voor de vrijwilligers.
12. Rondvraag: Christ stelt de aanwezigen op de hoogte
van een algemene cursus, die gegeven wordt door
IVN in het Mek te Oosterhout, aanvang 29 maart a.s.
Thieu Verharen wil eind 2012 een uitgebreide uilenavond houden. Dré Surewaard krijgt in zijn woonplaats
Made geen Dongens krantje, is dus niet altijd op de
hoogte, graag bericht via mail. Hiervoor wordt gezorgd
Leo Reijnierse: 12-18 mei a.s. is nationale vogelweek,
12 mei organiseert de vogelwerkgroep een extra excursie, komt tijdig in het Hoefblad. Joop van Zon: in
Kandoel zijn lapjes grond beschikbaar voor de aanleg
van een tuintje, deze werden gebruikt door de Jeugdnatuurverkenners maar zijn nu vrij gekomen. Heeft iemand interesse? Ook heeft hij graag overblijvende artikelen terug die verwerkt zaten in de door hem gemaakte stukken voor de kerstmorgen.
13. De voorzitter sluit de vergadering, dankt de aanwezigen voor hun komst, wenst allen wel thuis en draait na
de pauze een aantal vermakelijke filmpjes.

Corrie Koreman,
secr.
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2012 JAAR VAN DE KLAUWIEREN
2012 is door Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Klauwieren. Een jaar lang staan zowel de Klapekster (wintergast) als
de Grauwe Klauwier (broedvogel) centraal. Voor de Grauwe
Klauwier is ook Stichting Bargerveen betrokken als partner.
Waarom een Jaar van de Klauwieren?
Is het Jaar van de Klauwieren nodig, die soorten worden toch
al goed gevolgd? Ja, maar met wat extra inspanning valt nog
veel te winnen. Zo is de Grauwe Klauwier bezig met een herovering van Nederland. Iets dat deels ongemerkt gaat, want de
soort is lastig te inventariseren. Door op meer plekken gericht
te kijken naar Grauwe Klauwieren én hun leefomgeving, kan
de uitbreiding beter worden vastgelegd en verklaard. Bovendien kunnen terreinbeheerders dan adviezen op maat krijgen
om een verder herstel van de Nederlandse populatie mogelijk
te maken. De Klapekster is verdwenen als broedvogel maar
vermoedelijk licht toenemend als overwinteraar. Heeft dat van
doen met bijvoorbeeld terreinbeheer (begrazing) of niet? Hoeveel Klapeksters overwinteren in Nederland en wat is hun habitatvoorkeur, met name in relatie tot terreinbeheer?
Wat gaan we doen in 2012?








Gerichte inventarisaties van (nieuwe) broedlocaties
van de Grauwe Klauwier in zogenaamde ‘grijze’ gebieden, met extra aandacht voor het aflezen van kleurringen.
Twee landelijke simultaantellingen voor Klapeksters in
de winter van 2012/13 in samenwerking met Waarneming.nl.
Voor zowel Grauwe Klauwier als Klapekster zullen we
de tellers aanvullende vragen stellen over habitat en
terreinbeheer op locaties met broed- resp. winterterritoria.
Ook zullen er speciale klauwierenexcursies en lezingen georganiseerd worden om zoveel mogelijk
mensen kennis te laten maken met deze schitterende
vogelsoorten.
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BELEEF DE NATUUR MET DE IVN
Nog meer genieten van het voorjaar?....
Schrijf je dan nu in voor de IVN – Voorjaarscursus. Bij IVN
Mark & Donge is men al weer druk bezig met de voorbereidingen voor de voorjaarscursus die zal starten op donderdagavond 29 maart 2012 in het MEK, Veerseweg 100 te Oosterhout. De voorjaarscursus gaat over voorjaarsverschijnselen,
vogels, insecten, bloeiende planten, waterleven, grassen, bomen en al wat er verder in het voorjaar te beleven valt. In deze
cursus van 7 lesavonden en 4 excursies willen we de cursisten
met andere ogen leren kijken en laten genieten van alles wat
er in onze nabije omgeving te ontdekken valt. De natuur zal je
verbazen, dus schrijf je in en beleef het mee!
Tijdens de cursusavonden van 20.00 tot 22.00 uur is er naast
theorie veel aandacht voor het zelf waarnemen en onderzoeken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van loep, microscoop
en/of binoculair. Deze hulpmiddelen zijn tijdens de lessen
aanwezig. Twee excursies vinden plaats op zaterdagochtend
van 9.00 – 11.30 uur en er is één vroege vogelexcursie van
6.00 - 8.15 uur. De vierde excursie is er een avondexcursie
van 19.30 – 21.30 uur.
De voorjaarscursus eindigt eind mei. In de schoolvakanties
zijn er geen activiteiten gepland. Voor deze cursus is geen
speciale voorkennis nodig. Voor mensen met enige biologische ‘bagage’ is dit een leuke aanvulling, omdat het sterk gericht is op zelf onderzoeken en waarnemen.
Is uw interesse gewekt, of wilt u eerst nog nadere informatie
raadpleeg dan onze site
http://www.ivn-markendonge.nl . Voor inschrijven, vragen en
nadere informatie stuur een mail naar cursussen@ivnmarkendonge.nl, of neem contact op met Karin Vennegoor,
T.076-5421316, Emmy Blok, T.0161-432517, of Anneke Hamers, T.0162-513967.
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(uitneemvel)

JAARPROGRAMMA

2012
NATUURVERENIGING

KEN EN GENIET
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datum

tijd

soort

bestemming

gids

4-mrt

8.30

1/2a

Duikse Hoef Loon op Zand

Chr. Grootzwagers Jan Vrinten

18-mrt

8.00

1/2a

Vrachelen Oosterhout

Jan Jansen

1-apr

9.00

1/2a/f

Bioboerderij Dankers De Moer

Dick Dankers Fia Grootzwagers

15-apr

8.00

1/2a

Landgoed Honsdonk Chaam

Toon Thielen

29-apr

9.00

1/1f

Land van Heusden en Altena

fietsgroep

13-mei

8.00

1/2a

Den Brand Udenhout

Wim Blankers Fia Grootzwagers

26-mei

9.00

1/1f

Land van de Hilver Hilvarenbeek fietsgroep

10-jun

8.00

1/2a/f

De Rekken Dongen insectentocht

Jeroen Nusselein

24-jun

8.00

w

ecologische verbindingszone

Beppie Verhage C. Grootzwagers

7-jul

9.00

1/1f

Piet in 't Groenfietstocht

fietsgroep

21-jul

8.00

1/1a

Ooijpolder Nijmegen

C. Grootzwagers Fia Grootzwagers

4-aug

8.00

1/1 a

dagwandeling Groene Woud

Chr. Grootzwagers

18-aug

16.00

w

barbeque Kandoeltuin Dongen

P. Verschure B. Verhage
J. Jansen F. Grootzwagers

2-sep

8.00

1/1f

Loonse en Drunense duinen e.o. fietsgroep

16-sep

8.00

1/2a

de Broskens Baarle Nassau

Jos van Dongen

29-sep

8.00

1/1b

Demerbroeken Zichem België

Chr. Grootzwagers
John van Meggelen

14-okt

8.00

1/2a

IJsbaan en de Mast Loon op
Zand

Jan Vrinten Chr. Grootzwagers

28-okt

9.00

1/2a/f

de Donge ´s-Gravenmoer

Peter Verschure

10-nov

8.00

1/1a

Vogeltrek Malta Werkendam

Kees van Dongen Leo Reijnierse

25-nov

8.30

1/2a

Waayenberg Zundert

Jos van Dongen

9-dec

9.00

1/2a

Surea Dorst

Jan Jansen

15-dec

10,00

kerstmorgen zaterdag

6-jan

10.00

snertwandeling Kandoeltuin e.o

Chr. Grootzwagers
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a = autotocht
f = fietstocht
a/f = u kunt kiezen per auto of fiets
w = wandeling zonder vervoer staart op plaats van vertrek
b = bustocht hele dag
Fietsgroep: Kees van Dongen, Harrie van Dongen, Rinus van
Riel, M.J.van Gestel
Zoals u ziet zijn er wat wijzigingen, zo zijn de zogenaamde
auto/fietstochten vervallen, dit is besloten in overleg met de
fietsgroep, daar er steeds meer zogenaamde elektrische fietsen meegingen, werd het beladen te zwaar, daarom vertrekken nu alle fietstochten vanuit Dongen.
Bij de fietstochten werd in het verleden standaard afgesproken
dat we een aanlegadres regelden voor tussen de middag, ook
dat is gewijzigd, daar er niet overal een geschikte plaats is, bij
opgave wordt dit echter wel gemeld, ook staat dit in het programma in het Hoefblad.
FIETSTOCHTEN VERTREKKEN ALTIJD BIJ DE PARKEERPLAATS VAN SPORTHAL DE SALAMANDER, BELGIËLAAN 2.
Bij enkele tochten op korte afstand van Dongen geven we de
mogelijkheid te kiezen voor de fiets of voor vervoer per auto,
dit dient u bij opgave wel te vermelden, de opgavenadressen
zullen u vertellen waar u moet zijn, als u met de fiets gaat.
Leden en niet-leden, die zich eenmaal hebben opgegeven
voor één van de tochten van Ken en Geniet, dienen de aan
deze tocht verbonden kosten te voldoen. Dit geldt ook als
men door omstandigheden niet met deze tocht mee kan
gaan, tenzij een ander de plaats van hem/haar overneemt.
Een ieder die zich via de mail opgeeft bij Marie-José krijgt
altijd een bevestiging toegestuurd, indien dit niet het geval is, mogelijk door vakantie, dan alsnog bellen naar Ad.
Aan de binnenzijde van dit blad vindt u het uitgebreide tochtenprogramma van Natuurvereniging Ken en Geniet, waaraan
u vanzelfsprekend deel kunt nemen, maar de vereniging doet
nog veel meer, u kunt ook actief meewerken in één van onze
werkgroepen. Wat dacht u van vogels tellen in de vogelwerkgroep, vlinders inventariseren in de vlinderwerkgroep, uilenkasten ophangen en schoon maken in de uilenwerkgroep,
nestkasten timmeren in de nestkastengroep, de natuurtuin
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mee onderhouden in de tuinwerkgroep, mogelijk hebt u de
kwaliteiten om een natuurtocht te leiden, of een presentatie te
verzorgen.
U ziet er is meer dan genoeg te doen in onze vereniging, het is
allemaal leuk werk, waarbij u de kennis al doende bijgebracht
krijgt. Informeer eens bij het bestuur of bij een leider van een
werkgroep, zij zullen u graag te woord staan. Leest u deze
informatie en bent u nog geen lid, dan kunt u eerst eens een
keer mee gaan, om de sfeer te proeven.
LIDMAATSCHAP "KEN EN GENIET" per 1 januari 2012:
De CONTRIBUTIE bedraagt voor leden € 14, - per jaar.
Bij het aangaan van het lidmaatschap in de loop van het jaar
wordt € 1,25 per maand berekend.
Jeugdleden (14-16 jaar),huisgenoten en 65-plussers beta-len
€ 12, - per jaar; bij het aangaan van het lidmaatschap in de
loop van het jaar betalen zij € 1,25 per maand.
De minimum donatie voor begunstigers bedraagt € 12, - per
jaar, wanneer zij het verenigingstijdschrift wensen te ontvangen.
Tenslotte nog enkele tips voor deelnemer aan de tochten:

Zorg voor wat te eten en eventueel te drinken

Bij regenachtig weer voor regenkleding

Bij zeer natte omstandigheden voor goed schoeisel of
laarzen

Draag bij voor keur niet te opzichtige kleding

Neem extra schoenen mee in een plastic zak, u bent
vaak te gast bij een ander lid, die zijn auto graag
schoon laat

Geef u tijdig op

Als de gids praat, luister dan, besef dat een ander het
verhaal ook wil horen

Ga alleen mee, als uw conditie dat toelaat, de paden
zijn niet altijd glad gestreken, we lopen immers in de
natuur.

Gedraag u als gast in de natuur, laat geen rommel
achter

Als u vragen hebt, kunt u altijd bij de gids terecht

Tenslotte, na afloop van een tocht leggen we altijd
even aan
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PROGRAMMA
Zondag 4 maart: Autotocht van een halve dag naar de Duikse
Hoef, het gebied ligt vlak tegen de Efteling aan. Hier worden
op dit moment werkzaamheden uitgevoerd, met als doel het
terugbrengen van Het Loonsche Land, zoals dit er rond 1850
uit zag. Het, moet een openbaar toegankelijk natuurgebied
worden: de verbindende schakel tussen de Loonse en
Drunense Duinen en Landgoed Huis ter Heide. De plannen
voor het natuurgebied van 60 hectare zijn samen met de Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten opgesteld.
Het Loonsche Land moet een gebied worden met onder meer
bolle akkers, indrukwekkende lanen, heide, bloemenranden,
paden en bossen met inheemse soorten. Gidsen zijn Jan Vrinten en Christ Grootzwagers.
Vertrek 8.30 uur. Opgeven voor dinsdag 28 februari 20.00
uur.
Dinsdag 13 maart: Fotopresentatie van Fia Grootzwagers,
met als titel: Hee, goade mee, dan gaon we’n eindje lopen.
Mooier kan het toch nie, da’s precies wa we als Ken en Geniet
zo gére doen. Elders in dit Hoefblad vindt u uitgebreide informatie over deze serie, dus zorg dat u erbij bent, het belooft
weer een boeiende avond te worden.
De voorstelling vindt plaats in de filmzaal van de Cammeleur,
aanvang 20.00 uur.
Zondag 18 maart: Autotocht van een halve dag naar Vrachelen bij Oosterhout. Jan Jansen neemt ons mee door dit bijzondere gebied. De naamgeving van dit gebied duidt op de voormalige heide en zandverstuivingen die hier voorheen, tot begin
20e eeuw, aanwezig waren. Alhoewel er verspreid in het bos
nog steeds levende stuifzandruggen en heidebegroeiingen
herkenbaar zijn, is thans overwegend sprake van gemengde
bossen en naaldbossen. Jan zal u vele bijzonderheden over
dit gebied vertellen en het Brabants Bontje van binnen laten
zien.
Vertrek 8.00 uur. Opgeven voor dinsdag 13 maart 20.00 uur.
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Zondag 1 april: Autotocht van een halve dag naar de Bioboerderij van Dick Dankers. Deze enthousiaste bioboer zal ons
rondleiden door zijn melkveebedrijf, waar de natuur zover dit
mogelijk is, hoog in het vaandel staat. Dick is dan ook met
recht trots op zijn bedrijf, waar in de omgeving vele vogels,
vlinders en planten voor komen. Voor deze tocht geven wij u
de keus om op de fiets of met de auto te gaan, dit dient u bij
opgave te vermelden.
Vertrek 9.00 uur. Opgeven voor dinsdag 27 maart 20.00 uur.
Zondag 15 april: Autotocht van een halve dag naar Landgoed
Honsdonk bij Chaam. Landgoed Hondsdonk, rond de Hondsdonkseweg, maakt deel uit van de buurtschap Rakens. Het
gebied is 285 hectare groot. Het is particulier bezit. “Landgoed
dat uit landbouwgronden en veel naald- en loofbos bestaat.
Het op de zandgrond aangelegde landgoed wordt doorsneden
door beken. In de dalen zijn interessante planten te vinden.
Ook zijn er enkele stukjes dichtgegroeide heide en een fraaie
bosvijver” Huize Hondsdonk is een landhuis in empire stijl,
met dakruiter, gebouwd omstreeks 1790. Het is niet te bezichtigen. Uw gids is Toon Thielen.
Vertrek 8.00 uur. Opgeven voor dinsdag 10 april 20.00 uur.
Zondag 29 april: Fietstocht van een hele dag, door het Land
van Heusden en Altena. Kenmerkend van deze streek zijn de
oude dorpjes, de kleine en grote rivieren, kortom een echte
fietsomgeving, met prachtig bloeiende waterkanten en vele
watervogels. De fietsgroep; Kees en Harrie van Dongen, Rinus van Riel en Marie José van Gestel nemen u mee voor een
boeiende tocht. Let op u dient uw lunch zelf mee te nemen.
Vertrek 9.00 uur, vanaf het parkeerterrein van sporthal De
Salamander, Belgiëlaan 2. Opgeven voor dinsdag 24 april
20.00 uur.
Zondag 13 mei: Autotocht van een halve dag naar natuurgebied Den Brand bij Udenhout. Wim Blankers en Fia Grootzwagers laten de prachtige voorjaarsflora van het gebied zien en
hopen ook op vele vogels en vlinders. Natte graslanden en
hakhoutbossen, doorsneden door de Zandkantse Leij. Een nat
terrein opgesloten tussen Udenhout en de Loonse en Drunense Duinen, met een bijzondere flora en fauna. Zo komt hier
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nog de boomkikker voor en de nachtegaal, al wordt de latste
helaas steeds minder waargenomen.
Vertrek 8.00 uur. Opgeven voor dinsdag 8 mei 20.00 uur.
Zaterdag 26 mei: Fietstocht van een hele dag door het Land
van de Hilver, oftewel Hilvarenbeek en omgeving. Een bosrijke
streek, met typisch Brabantse dorpen, die uitnodigt voor een
fietstocht. Wie kent niet de landgoederen De Utrecht en Annanina’s Rust, een mooiere streek bestaat haast niet.
De fietsgroep leidt u hier doorheen.
Vertrek 9.00 uur, vanaf het parkeerterrein van sporthal De
Salamander, Belgiëlaan 2. Opgeven voor dinsdag 22 mei
20.00 uur.
Zondag 10 juni: Halve dag naar de Rekken, in onze eigen omgeving, een gebied waaraan Ken en Geniet zijn bijdrage heeft
geleverd, in de vorm van adviezen voor aanleg. Het gebied
bestaat uit vochtige weilanden in het Rijensbroek tussen de
Flaassendijk, de vroegere loop van de Donge, en het Wilhelminakanaal. In een deel van het gebied zijn populieren, elzen
en wilgen aangeplant. Door kwel uit het hogergelegen kanaal
groeien hier planten als drijvende waterweegbree, ongelijkbladig fonteinkruid en pilvaren. Er is door de terreinbeheerder een
laarzenpad uitgezet dat vrij te bewandelen is. Jeroen Nusselein zal ons meer gaan vertellen over de hier voorkomende
insecten. Voor deze tocht geven wij u de keus om op de fiets
of met de auto te gaan, dit dient u bij opgave te vermelden.
Vertrek 8.00 uur. Opgeven voor dinsdag 5 juni 20.00 uur.
Zondag 24 juni: Halve dag naar de ecologische verbindingszone ten noorden van Dongen. We vertrekken vanaf het
parkeerterrein van Jansen en Jansen, aan de Monsigneur
Poelstraat. En gaan te voet naar de zone, natuurlijk hopen we
op vele planten, vlinders, libellen enz. U zult meer over het
ontstaan en de geschiedenis van dit nieuwe gebied horen.
Waar een ecologische verbindingszone voor dient en wat het
toekomstbeeld kan zijn, want het gebied moet zich nog gaan
ontwikkelen. Beppy Verhage zal voor het eerst voor Ken en
Geniet, de tocht leiden, samen met Christ Grootzwagers.
Vertrek 8.00 uur. Opgeven voor dinsdag 19 juni 20.00 uur.
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Leden en niet-leden, die zich eenmaal hebben opgegeven
voor één van de tochten van Ken en Geniet, dienen de aan
deze tocht verbonden kosten te voldoen. Dit geldt ook als men
door omstandigheden niet met deze tocht mee kan gaan, tenzij een ander de plaats van hem/haar overneemt.
Wie zich via e-mail opgeeft bij Marie-José krijgt altijd een bevestiging toegestuurd. Indien dit niet het geval is, mogelijk
door vakantie, dan graag alsnog bellen naar Ad en Lenie.
OPGEVEN VOOR DEZE EXCURSIES KUNT U BIJ:
Ad en Lenie Leeggangers, Roeloff van Dalemstaat 50,
tel. 0162-313858
En bij:
Marie-José van Gestel, Hubertusstraat 9, tel. 0162-322316
Of (mobiel) 06-10120230
Of via e-mai: mjvangestel.burmanje@home.nl

MEDEDELINGEN
Zoals u elders in dit Hoefblad hebt kunnen lezen heeft Koos
Leemans zijn taken als bestuurslid overgedragen, ook het
nestkastenwerk wordt van hem overgenomen, dit wordt
voortaan gedaan door Ad Leeggangers.
Bij Ad kunt u ook terecht voor het aanschaffen van de nestkasten, zijn adres is: Roeloff van Dalemstaat 50, tel. 0162-313858
Als nieuw lid heten wij van harte welkom:
Mevr. van de Ven van den Nieuwenhuizen
Emmastraat 15, 5104 AR Dongen.
Dhr. Huub Adank, Beverdonk 11, 5103 GJ Dongen
LIDMAATSCHAP "KEN EN GENIET" per 1 januari 2012:
De CONTRIBUTIE bedraagt voor leden € 14, - per jaar.
Bij het aangaan van het lidmaatschap in de loop van het
jaar wordt € 1,25 per maand berekend.
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Jeugdleden (14-16 jaar),huisgenoten en 65-plussers betalen € 12, - per jaar; bij het aangaan van het lidmaatschap
in de loop van het jaar betalen zij € 1,25 per maand.
De minimum donatie voor begunstigers bedraagt € 12, per jaar, wanneer zij het verenigingstijdschrift wensen te
ontvangen.
De contributie nota over 2012 ontvangt u in januari per email of in maart in uw brievenbus.
Contactpersonen werkgroepen:
Uilenwerkgroep:
Thieu Verharen
Stevenshof 13, ´s Gravenmoer
Tel. 0162-315480
Nestkastenwerkgroep:
Ad Leeggangers
Roeloff van Dalemstaat 50,
Dongen
Tel. 0162-313858
Vogelwerkgroep:
Leo Reijnierse
Kard.v.Rossumstraat 52, Dongen
Tel. 0162-316475
Vlinderwerkgroep:
Fia Grootzwagers
Triangellaan 17, Dongen
Tel. 0162-315404
Natuurtuin Kandoel:
Peter Verschure
Groenstraat 11a, Dongen
Tel. 0162-313297
Anton Staps
Dongenseweg 7, Kaatsheuvel
Tel. 0416-273332

Copy voor het volgende Hoefblad kunt u inleveren vóór 1 mei
a.s. bij het redactie-adres: Christ Grootzwagers, Kamilletuin 6,
5103CB te Dongen.
Ook is het mogelijk uw copy via e-mail te versturen, graag als
bijlage verzenden, als word bestand, arial 11.
Het e-mail adres is: kenengeniet@home.nl
.
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RESULTATEN VAN DE VLINDERWERKGROEP IN 2011
In 2011 heeft de Vlinderwerkgroep van Ken en Geniet weer in
diverse gebieden tellingen verricht. Het was voor de flora en
fauna een vreemd jaar, met een zeer warm en droog voorjaar,
waardoor vlinders 2 tot 3 weken vroeger vlogen dan in andere
jaren. De zomer daarentegen was nat en koud, voor zover ik
me dat nog kan herinneren was het maar zelden goed vlinderweer. Mede daardoor zien we dan ook sterke fluctuaties in
aantallen waargenomen vlinders ten opzichte van vorig jaar.
September daarentegen was weer een geweldig mooie
maand, zelfs tot in oktober ben ik nog op pad geweest om
tellingen te verrichten. Opmerkelijk veel Kleine Vossen werden
er gezien, en ook enkele Grote Vossen, de Kleine Parelmoervlinder werd gesignaleerd en op steeds meer plekken zien we
het Bruin Blauwtje.
De excursies gingen alle 3 door, hoewel er wel eentje bij was
met een spatje, wat zeg ik, een sloot regen! De verslagen
heeft U in voorgaande edities van het Hoefblad kunnen lezen.
Hierbij vindt U een korte samenvatting van onze waarnemingen. De aantallen vertegenwoordigen het hoogst aantal vlinders op één dag dat van een soort is aangetroffen. Alle waarnemingen, ook die van tochten van Ken en Geniet en van de
tuinen van de vlindertellers, evenals die van de Kandoel-tuin
zijn weer doorgegeven aan de Vlinderstichting. Iedereen ontzettend bedankt!
Boswachterij Dorst, de Langstraat, de Rekken
In Boswachterij Dorst werden regelmatig tellingen verricht in
de Duiventoren/Moerken, de Nieuwe Leemputten en rondom
Surea. De monitoringroute werd 21maal gelopen. Het Hooibeestje doet het hier nog steeds goed, het Icarusblauwtje
scoorde in het voorjaar nog hoog, maar later in het seizoen
leek hij bijna helemaal verdwenen te zijn. In de Dullaert heeft
het Oranjetipje het duidelijk naar zijn zin, in het Labbegat werd
het Groentje waargenomen, een nieuwe soort. Ongelooflijk: in
de Rekken werden op één dag 25 Landkaartjes gezien!
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Duiventoren/Moerken

Nieuwe Leemputten

Surea

Monitoringroute

De Dullaert

Het Labbegat

De Rekken

2

1

-

-

-

-

-

Groot Dikkopje

10

6

-

1

3

11

4

Groot Koolwitje

1

-

1

1

1

1

1

Klein Koolwitje

5

4

3

1

4

3

5

Klein Geaderd Witje

5

11

12

3

44

10

48

Oranjetipje

2

-

1

-

28

2

26

Citroenvlinder

2

2

4

-

2

1

3

Kleine Vuurvlinder

-

3

2

1

1

4

-

Eikenpage

-

-

1

-

-

-

-

Groentje

-

-

-

-

-

3

-

Boomblauwtje

1

4

1

1

1

1

4

Icarusblauwtje

-

24

-

71

3

5

-

Dagpauwoog

1

2

9

-

2

1

6

Distelvlinder

-

-

-

-

-

-

-

Atalanta

-

4

3

2

3

1

1

Kleine Vos

-

-

-

1

5

3

2

Gehakkelde Aurelia

-

1

-

-

1

-

1

Landkaartje

-

-

-

-

-

-
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Bruin Zandoogje

4

21

-

5

-

-

-

Oranje Zandoogje

1

86

13

11

-

11

7

Hooibeestje

-

18

3

9

-

7

20

Bont Zandoogje

2

6

6

1

6

-

17

12

15

13

13

14

15

15

Zwartsprietdikkopje

Aantal soorten
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Golfpark de Efteling, landgoed Oosterheide, de Donge,
den Brand en de Regte Heide
De monitoringroute op Golfpark de Efteling werd 16 keer gelopen, waarbij 17 soorten dagvlinders zijn gevonden. Een nieuwe soort is het Hooibeestje, de aantallen vlinders zijn stabiel
t.o.v. vorig jaar. In landgoed Oosterheide werden 21 soorten
gezien op de monitoringroute, waaronder de Kleine Parelmoervlinder. Dikkopjes en het Bruin Zandoogje gingen goed
vooruit, maar het Icarusblauwtje is ook hier fors in aantal achteruit gegaan. Ook langs de Donge bij ’s-Gravenmoer werd
geïnventariseerd, hier werd de Grote Vos waargenomen. In
den Brand ging het Bont Dikkopje goed vooruit in aantal, terwijl andere soorten zoals bijv. de Kleine IJsvogelvlinder en het
Koevinkje flink afnamen. Op de Regte Heide werden weer
eitjes geteld van het Heidegentiaanblauwtje, althans, dat was
de bedoeling, maar bij gebrek aan eitjes…… valt er weinig te
tellen, helaas. Het Heideblauwtje nam gelukkig wel iets toe,
evenals het Bont en Groot Dikkopje.
Zie tabel op de volgende pagina.
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Golfpark de
Efteling

Landgoed
Oosterheide

de Donge
Noord

de Donge
Zuid

den Brand

de Regte
Heide

Zwartsprietdikkopje
Groot Dikkopje

4
3

98
26

-

-

39

18

Bont Dikkopje
Groot Koolwitje

2

3

2

-

12
4

12
-

20
27

8
27

14
30

10
16

10
54

3
26

Klein Koolwitje
Klein Geaderd Witje
Oranjetipje

1

3

3

3

90

3

Citroenvlinder
Kleine Vuurvlinder

2
2

13
3

-

-

11
2

6
-

Eikenpage
Groentje

-

6
-

-

-

1
-

1
2

Boomblauwtje

4

9

1

4

3

2

Bruin Blauwtje
Heideblauwtje

-

1
-

-

-

-

18

Icarusblauwtje
Kleine Ijsvogelvlinder

3
-

3
-

-

-

1
9

3
-

Dagpauwoog
Distelvlinder

7
-

3
-

4
-

3
-

16
-

3
1

Atalanta

4

1

3

1

6

2

Kleine Vos
Grote Vos

1
-

3
-

10
2

3
-

10
-

1
-

Gehakkelde Aurelia
Landkaartje

1
-

2
-

-

3
-

4
4

2

Kleine Parelmoervlinder
Heivlinder

-

2
-

-

-

-

1

Koevinkje

-

-

-

-

7

-

16

255
17

-

-

8

17

2
7

3
14

9

9

30

2
6

17

21

10

9

20

20

Bruin Zandoogje
Oranje Zandoogje
Hooibeestje
Bont Zandoogje
Aantal soorten
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Landgoed Huis ter Heide, Plantloon, Hengstven.
In het noordelijk gedeelte van Landgoed Huis ter Heide werden 2
nieuwe soorten gezien, n.l. het Bont Dikkopje en het Bruin Blauwtje.
In het voorjaar vlogen hier opvallend veel Citroenvlinders rond, en
het Hooibeestje gaat hier ook goed vooruit, net als overigens in het
zuidelijk gedeelte van Landgoed Huis ter Heide. Hier werd weer een
Argusvlinder waargenomen, een soort die erg onder druk staat. Ook
een tweetal Bruine Blauwtjes werden hier gespot. Het Oranje Zandoogje was ondanks slechte weersomstandigheden volop vertegenwoordigd. In Plantloon heeft het Bont Dikkopje een veer moeten
laten, of ligt dat aan de teldata, vloog hij vooral in de tussenliggende
tijd? Het blijven natuurlijk momentopnames. Een nieuwe soort in
Plantloon is het Hooibeestje. De rups van het Groot Avondrood was
hier een mooie vondst. In het oostelijk deel van het Hengstven werd
maar 4 keer geïnventariseerd, mede door de minder goede weersomstandigheden en maaibeheer liep het aantal soorten en het aantal
waargenomen vlinders terug.
Zie tabel op pagina .
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Huis ter Heide
noord

Huis ter Heide
zuid

Plantloon

Het Hengstven
oost

Bont Dikkopje

1

-

20

-

Zwartsprietdikkopje

2

28

6

3

36

49

21

-

Koninginnepage

-

1

-

-

Groot Koolwitje

1

2

1

1

Klein Koolwitje

4

30

3

11

11

58

44

20

Groot Dikkopje

Klein Geaderd Witje
Oranjetipje

3

3

32

1

25

15

41

2

Kleine Vuurvlinder

2

18

3

1

Eikenpage

2

3

-

-

Groentje

-

1

-

-

Boomblauwtje

7

7

3

-

Bruin Blauwtje

5

2

2

-

Icarusblauwtje

5

8

1

1

Dagpauwoog

3

8

11

2

Distelvlinder

-

2

-

-

Atalanta

1

13

2

-

Kleine Vos

1

4

2

-

Gehakkelde Aurelia

1

3

2

-

Landkaartje

-

-

-

-

Bruin Zandoogje

-

-

-

-

Oranje Zandoogje

4

210

7

13

Hooibeestje

11

32

1

1

Bont Zandoogje

16

49

19

5

-

1

-

-

20

23

19

12

Citroenvlinder

Argusvlinder
Aantal soorten
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JAAROVERZICHT 2011 KEN en GENIET

Per 31 december 2011 telt Ken en Geniet 273 leden.
Het zeer gevarieerde excursieprogramma 2011 begon op 9
januari met de snertwandeling waaraan traditiegetrouw veel
leden meedoen. We zijn gestart bij Aurora en onder leiding
van Peter Verschure wandelden we naar Kandoel, waar een
lekker opwarmertje klaarstond, daarna terug naar Aurora voor
de gebruikelijke snert, een goed begin van 2011.
Het programma omvatte verder 17 auto/wandelexcursies
van een halve dag waaronder een speciale vlinderwandeling,
een dierensporenwandeling vooraf gegaan door een lezing
over dierensporen, een tuin- en boerderijwandeling en een
paddestoelentocht.
Dank zij onze actieve fietsgidsen hebben we drie keer een
hele dag en een keer een halve dag .op de pedalen gestaan,
het is intens genieten want de mooiste natuurgebieden worden
uitgezocht.
De z.g. “grote tocht” ging naar de Geleenbeek in Limburg,
Christ en John hadden hun voorbereiding goed gedaan, het
resultaat was twee schitterende wandelingen en een heelrijke
lunchlocatie, ook niet onbelangrijk!
De vogeltrektocht met Eric Akkermns als gids ging in het najaar naar Tiengemeten, een bijzonder gebied met een rijk
vogelbestand, het werd dan ook een interessante tocht.
In het Hoefblad januari/februari 2011 staat een uitgebreid verslag over dit gebied van Leo Reijnierse die met de vogelwerkgroep dit eiland in de winter van 2011 bezocht..
Ook bijzonder was de uilenlezing met wandeling op 24 november in Huis te Heide waaraan de uilenwerkgroep van Ken
en Geniet medewerking verleende.
In het reeds genoemde Hoefblad treft U tevens aan de resultaten van de tellingen van de vlinderwerkgroep in 2010, Fia
heeft een overzichtelijk schema opgesteld met een duidelijke
omschrijving van de gedane waarnemingen. In het Hoefblad
juni/juli/augustus doet ze uitgebreid verslag van de speciale
excursie van de vlinderwerkgroep, hierbij is overigens iedereen, die geïnteresseerd is, welkom om mee te wandelen.Ook
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in dit Hoefblad het jaarverslag 2010 van de uilenwerkgroep,
opgesteld door Thieu Verharen. Het geeft een goed inzicht in
het reilen en zeilen van de werkgroep maar ook in het wel en
wee van deze prachtige, enigszins mysterieuze “vogel der
wijsheid” .
Het Hoefblad verscheen afgelopen jaar vier keer, het bestuur
van Ken en Geniet prijst zich gelukkig, dat we regelmatig een
verslag krijgen van een excursie, een artikel over een bijzonder natuurgebeuren, een passende spreuk die dan door onze
redactie voorzien kunnen worden van een mooie tekening van
Sjef Kerkhofs of een door U aangeleverde foto. Zeer veel dank
hiervoor, wij hopen ook voor de komende Hoefbladen op Uw
medewerking te mogen vertrouwen.
In 2011 kon de Ecologische Verbindingszone langs de Onkelsloot in gebruik worden genomen. Dit is een samenwerkingsproject tussen Waterschap Brabantse Delta en de Gemeente
Dongen en is van belang voor planten en dieren, die hier van
nature thuishoren. De feestelijke opening vond plaats op i oktober, Ken en Geniet hoorde tot de genodigden en daarbij
Christ met name om een wandeling te gidsen.
Ook in 2011 werden de aangeboden film- en dia-avonden
goed bezocht, het altijd aanwezige nestkastje voor het vogelasiel Tilburg bracht een leuk bedrag op dat, aangevuld door
de vereniging, zeer welkom was.
Uw bestuur kwam 9 keer in vergadering bijeen, vertegenwoordigde Ken en Geniet daar waar gewenst, werd door de Heemkundekring uitgenodigd mee te denken over erfgoedbeheer en
kreeg tot haar schrik bericht van Vieya dat het pand, waarin
onze timmerwerkplaats gevestigd was en de materialen werden opgeslagen, per begin oktober ontruimd moest zijn. Een
voorlopige oplossing hiervoor is gevonden door de voorraad
nestkastjes en het materiaal onder te brengen in het z.g.
schuilhok op Kandoel.
Ook de ruimte in de Aloysiusschool, waar we onze Kerstmorgen hielden, mocht niet meer gebruikt worden,.door de welwillende medewerking van Musis Sacrum, die de bovenzaal van
hun gebouw aan de Julianastraat beschikbaar stelde, kon onze kerstmorgen, zij het op zaterdag, doorgang vinden en met
succes kunnen we achteraf stellen.
Op de bestuursvergadering van 18 juli gaf Koos aan te willen
stoppen met zijn bestuurlijke activiteiten, zeer begrijpelijk zeker gezien zijn leeftijd, privé-omstandigheden en zeer lange
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bestuursperiode, zijn besluit wordt dan ook ten volle gerespecteerd.
In september deelde Lammie Bek mee, dat ze gaat verhuizen
en dus geen redactielid meer kan zijn, heel jammer maar er
wordt druk gezocht naar een oplossing.
Kandoel blijft ons paradepaardje, onze tuinmannen zijn onder
de bezielende leiding van Peter Verschure gestaag bezig om
de tuin, die vrij toegankelijk is voor iedere geïnteresseerde, in
optimale conditie te brengen en te houden .
Onze kerstmorgen sluit het activiteitenprogramma van Ken en
Geniet feestelijk af, ook dit jaar werd het ondanks alles een
succes, mede dank zij Musis, de vele vrijwilligers, de verzorgers van de volle loterijtafel en zeker ook U allen, die hierbij
aanwezig waren.
Corrie Koreman, secr.
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OPROEP DEELNEMERS OPEN TUINEN
Op zaterdag 9 en zondag 10 juni wordt in Dongen en ’sGravenmoer weer een groot aantal tuinen van particulieren
opengesteld voor het publiek. Sinds 2000 hebben zeer velen
hun grote of kleine tuin opengesteld en hebben jaarlijks honderden bezoekers kunnen genieten van planten en bloemen in
vele variëteiten en ideeën kunnen opdoen voor hun eigen tuin.
Bij de deelnemers zijn zowel grote tuinen waar u uitgebreid
kunt ronddwalen maar ook kleine tuinen met vaak verrassende
bepanting en indeling maar het zijn altijd tuinen waarin u de
tuinliefhebber herkent.
Wij willen ook dit jaar weer nieuwe tuinen toevoegen om te
kunnen bezoeken. Bent u een tuinliefhebber en vindt u het
heerlijk om zelf te tuinieren, maar wilt u uw tuin ook eens aan
andere natuur– en tuinliefhebbers laten zien, neem dan voor 1
mei contact op met Frans van Schaik (0162-313344), Gerard
Spapens (0162-322516) of email opentuinendongen@gmail.com).
Frans van Schaik en Gerard Spapens

EXTRA VOGELTOCHT
In het kader van de Nationale Vogelweek organiseert de Vogelwerkgroep van Natuurvereniging Ken en Geniet een vogelexcursie op 12 mei 2012. Op deze zaterdagmorgen lopen we
in natuurgebied Huis ter Heide de gele route “Plakkeven –
Velden bij de Spinder”.
We nemen tijdens deze tocht ruimschoots de aandacht om de vele
aanwezige vogelsoorten te bewonderen.
Omdat je vogels het beste kunt bewonderen in de ochtendgloren starten we de tocht om 06.30 uur.
We starten vanaf de parkeerplaats
Spinderpad/Galgenbaan. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de coördinator van de
vogelwerkgroep: leoreijnierse@home.nl of via 06 –
52391160
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