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NATUURVERENIGING

KEN EN GENIET

BESTUURSPRAATJE
We hebben weer een prima jaar achter de rug, met tal van
activiteiten, teveel om hier op te noemen. Een topper was
weer de picknick in onze eigen Kandoeltuin, prima georganiseerd en met veel deelnemers. De tuin was ook aanleiding
van een behoorlijke ledenaanwas, dankzij de gebouwde vogelobservatiehut.
Een nieuw verenigingsjaar staat weer voor de deur, een jaar
met wederom een uitgebreid programma, u voorgeschoteld
door de vele vrijwilligers van onze vereniging, iets waar we als
bestuur bijzonder trots op zijn. Bijna alle activiteiten worden
geleid door onze eigen mensen, het gidsen, de avonden en de
diverse werkgroepen. Om dit alles mogelijk te maken, moeten
we op u een beroep doen, want vooral de werkgroepen kunnen altijd wel versterking gebruiken, dus hebt u nog wat vrije
tijd over, ga dan eens op stap met een werkgroep of steek de
handen uit de mouwen bij het timmeren van onze nestkasten,
zo kunt u zich ook inzetten bij het onderhoud van onze schitterende tuin. Vaak is dit werken ook genieten, immers haast alle
vrijwilligerswerk wordt buiten gedaan.
Besef ook dat het besturen van onze vereniging hobby is,
waar wij als bestuur veel plezier aan beleven ondanks sommige problemen waar wij mee van doen hebben. Wij zullen altijd
het belang van onze leden voor ogen houden, maar dat kan
alleen met uw steun en vertrouwen, nu en in de toekomst.

Het bestuur en redactieteam van
Ken en Geniet Wensen alle leden en hun
gezin een Gelukkig Kerstfeest en een
Voorspoedig 2017 toe
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WANDELING HET MARUM BIJ WUUSTWEZEL
Met een leuke groep vertrokken we op 21 augustus voor een
tocht naar het buitenland, dat gebeurt niet zo vaak. Jos van
Dongen nam ons mee naar België. Daar ligt net over de grens
een schitterend natuurgebiedje Het Marum, dat is het deel
van het Groot Schietveld dat publiek toegankelijk is (op de
paadjes, natuurlijk). Dat ligt ten N-O van de N133 die Wuustwezel met
Brecht verbindt. Op
de kruising
van de
Schietveldweg en
Vloeikensstraat is
een plek
met een
infobord
van Agentschap Natuur en Bos.
Daar parkeerden we
en startte
onze wandeling,
maar natuurlijk eerst
met tekst
en uitleg
van Jos,
welke inging op de historie van het gebied. De naam Groot Schietveld
houdt verband met het gebruik van dit gebied en is te danken
aan Willem I der Nederlanden. Rond 1820 heerst er onrust in
de zuidelijke Nederlanden, daarom worden er troepen gestationeerd in de citadel van Antwerpen, als oefenterrein krijgen zij
de Brasschaatse Heide toegewezen, op de huidige locatie van
het Klein Schietveld. Het Kamp van Brasschaat is geboren. Bij
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de onafhankelijkheid van België in 1830 wordt het kamp en het
oefenterrein overgenomen door het jonge Belgische leger.
Aanvankelijk worden de gronden gehuurd tot ze in 1852 aangekocht worden door de Belgische staat. Daarmee staat de
weg open om ook een kazerne te bouwen. Al snel wordt het
Klein Schietveld echter te klein voor het toenemende bereik
van de kanonnen, en in 1893 wordt oostelijk een nieuw stuk
heide aangekocht, dat de naam Groot Schietveld krijgt. Ook
daar wordt op het grondgebied van Brasschaat een kazerne
gebouwd.
In de twintigste eeuw wordt het gebied door het Belgisch leger
en nadien door het Centrum voor Studie en Proefneming gebruikt voor het testen van en oefenen met allerlei wapentuig.
Er zijn verschillende schietstanden, tribunes en doelzones, en
tientallen wrakken van tanks en andere legervoertuigen liggen
als doelwit verspreid over het terrein. Door het decennialange
militaire gebruik is het historische beekdallandschap in het
Marum grotendeels bewaard gebleven, en kunnen er sporen
worden teruggevonden van het landgebruik van de vroege
middeleeuwen tot op heden. Ook de natuur heeft hier baat bij
gehad: heide en schrale graslanden die ooit algemeen waren
in de Kempen zijn in het Marum bewaard gebleven, en een
aantal belangrijke dieren plantensoorten die
hieraan gebonden zijn
komen er nog voor.
Op het terrein zijn infoborden geplaatst die
hierbij verdere informatie geven. Ook werden verschillende wandelpaden uitgezet,
rondom het gebied en
erdoor. Het is een weinig bekend, maar
ronduit schitterend en
gevarieerd gebied.
Dankzij de afscherming
als militair gebied gedurende die lange tijd,
heeft de ruilverkave3

lingswoede van de jaren '70 zich hier nooit kunnen laten gelden. Daardoor zijn een aantal steeds zeldzamere landschapselementen hier bewaard. Het beekdallandschap, de droge en
natte heide, vennen, en de schrale graslanden zijn daar voorbeelden van.
Het gebied staat bekend om zijn belangrijke populatie adders,
deze kregen wij helaas niet te zien. Andere interessante soorten zoals nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus), klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe) en grondster (Illecebrum verticillatum) komen er voor. Het is ettelijke jaren geleden dat
men er nog een korhoen zag. Dit gebied schreeuwt om een
beter beheer; de randen van de vennen groeien dicht en de
vergrassing van de heide heeft door de jaren heen dramatische vormen aangenomen. Er zijn wel initiatieven genomen,
bv met Europese steun van het LIFE fonds heeft het DANAHproject hier weer enkele meanders aangebracht in de Aa of
Weerijsbeek.
Wij genoten van deze prachtige omgeving, waar vooral de
insecten zich lieten zien, voornamelijk langs de beek. Al snel
zagen we libellen, vlinders en ook rupsen o.a. van de dagpauwoog.
Op diverse plekken zaten deze in groepjes bijeen, ze zijn redelijk opvallend, zeker op het groene blad. Ja van zijn waardplant de grote
brandnetel,
stonden genoeg exemplaren. Maar ook
het koninginnekruid en een
behoorlijk aantal kattestaarten stonden
nog te bloeien.
Allen planten
aantrekkelijk
voor vlinders,
door het bewolkte weer zagen we die niet, echter wel de rupsen van het landkaartje en de kleine vos. De beek stroomt hier
tussen de weilanden door, een leuke plek om wild te spotten,
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ook wij
hadden
geluk en
zagen een
ree. Verderop
kwamen
we bij een
bijna geheel
dichtgegroeid
ven, waar
we pauze
hielden,
nadat Jos vertelde waar we stonden. Dat was historisch interessant, want verschillende honderden jaren oud, is ook de
oude weg van Loenhout naar Antwerpen die hier doorheen
loopt en daar stonden we nu op. Voor er een brug kwam, was
er op dezelfde plek een doorwaadbare plaats door de Aa of
Weerijsbeek. Maar dat waren lang vervlogen tijden, wij wandelden over het hobbelige en plasrijke pad en kwamen zo bij
een ingezaaid veld. Vele bloemen sierden deze plek, ook weer
een plek met een geschiedenis, een herinneringsplaket gaf
tekst en uitleg. Helaas stond de hei er niet zo fraai meer bij,
ook hier wordt deze overwoekerd door het pijpenstrootje, dat
zich meer en meer uitspreid, geholpen door de grote hoeveelheid stikstof in onze lucht.
Natuurlijk heeft Jos ons nog veel meer verteld, maar om dat
allemaal op te schrijven, daarvoor is de ruimte te beperkt. Wilt
u zelf eens gaan wandelen, wij parkeerden bij het informatiebord, aan het einde van de Vloeikensstraat 125 Wuustwezel.
Op de terugweg werden we nog even geconfronteerd met een
echte Belgische gebeurtenis, een koers voerde door Wuustwezel en omgeving, dus moesten we een eind omrijden. Gelukkig ging het door een prachtige omgeving richting Rijsbergen, waar we bij De Tijd genoten van een lekker bakske en
wat bijkletsten over weer een geslaagde wandeling. Rest mij
de gids, Jos van Dongen te bedanken voor de mooie tocht.
Christ Grootzwagers
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BUSTOCHT NAAR VALKENBURG
Met een prima gevulde bus starten we op 17 september, om
8.00 uur met onze tocht naar Zuid Limburg, de deelnemers
werden afgevinkt op de deelnemerslijst en we vertrokken mooi
op tijd.
Onderweg ging het echter behoorlijk mis, de bus begon te
sputteren, kwam niet meer op snelheid en moest zelfs uitwijken naar de pechstrook. We zaten al op de snelweg en stoppen op de pechstrook leek ons niet zo'n goed idee, dus reden
we verder, met beperkte snelheid, naar de eerste afslag bij
Oirschot. Onderweg had de chauffeur al contact gezocht met
de firma van de Wou, deze zou een andere bus sturen, dus
dat werd wachten op het parkeerterrein en ja wachten duurt
altijd erg lang. Na 5 kwartier arriveerde een andere bus en
konden we onze reis vervolgen.
Gelukkig hadden de mensen van ons aanlegadres begrip voor
de situatie en stond de koffie met een stuk lekkere Limburgse
vlaai voor ons te wachten.

Na onze korte stop bij de brasserie Brakke berg gingen we op
stap voor onze eerste wandeling. Het weer werkte voortreffelijk mee, het zonnetje scheen, dus prima wandelweer. Naast
de brasserie bezochten we de uitgehouwen grot. De omgeving
is rijk aan mergel en daar werd veel mergelsteen gewonnen,
vele woningen, kerken, kloosters en boerderijen zijn opgetrokken uit mergelsteenblokken. Zo ook het hotel Kasteel Geulzicht, wat net boven ons aanlegadres lag. Langs de kleine
Geul liepen we richting Valkenburg, de beek mag hier vrij slin6

geren, aan de ene kant ligt immers de mergelwand en aan de
andere kant een natuurontwikkelingsgebied. De stroomsnelheid van deze kleine geul is behoorlijk, de oorsprong van de
Geul ligt in België in de gemeente Raeren. De rivier herbergt
een voor Nederland unieke flora en fauna. In dit snelstromende water komen de elrits, gestippelde alver en de beekforel
voor. Aan de bovenloop vindt men het zinkviooltje. In de heuvels bij Valkenburg leeft een kleine populatie van de geelbuikvuurpad. In veel bomen langs de Geul zagen we de maretak,
de maretak behoud het gehele jaar door het grootste gedeelte
van het blad en is daarom groenblijvend te noemen. In de wintermaanden laat de maretak een klein gedeelte van zijn bladeren vallen, dit in tegenstelling tot de bomen waarop deze
groeit. De maretak valt daardoor in de winter het meest op,
vanwege zijn groene uiterlijk in de kale bomen.
Op verschillende plekken zagen we de oude ingangen, welke
voerden naar de gangen in de mergelwand, hier werden de
mergelblokken gezaagd, nu zijn ze afgesloten. De ingangen
zijn voorzien van gaten, om de toegang van vleermuizen mo-

gelijk te maken. Hier en daar voerde het pad omhoog en konden we de mergel ook daadwerkelijk zien en aanraken, de
weersinvloeden zijn daar duidelijk waarneembaar, het gesteente is relatief zacht.
Bij Chalet Tivoli, waar een wegkruis staat met de tekst; "Dat gij
me hier ontmoeten zou kwam niet in uw gedachten. Toch ben
ik op uw komst geduldig blijven wachten," gingen we linksaf en
volgden daar de Lijksweg. Ter hoogte van de Klaterstraat staken we de Kleine Geul over, hier bloeide de klimop uitbundig
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en dan mag je vlinders verwachten. Nou we zagen er enorm
veel, vooral dagpauwogen, gehakkelde aurelia's en niet te vergeten de grote aantallen atalanta's. Klimop, de bloemen staan
in bolvormige schermen die trosvormig gerangschikt zijn. De
bloemen zijn klein, tweeslachtig, regelmatig, vijftandig en geelgroen. De bloei is in de nazomer en de herfst van september
tot december. Klimop is een belangrijke drachtplant.

Bloeiende klimop is voor vele insecten in de herfst een rijke
bron van nectar en stuifmeel, omdat er dan weinig andere
planten bloeien. De dofzwarte bessen zijn in de lente rijp.
Kortom een plant die eigenlijk in geen tuin mag ontbreken, het
is een soort liaan, alleen als men stekken neemt van de bloeiende takken, zal de plant geen klimstengels vormen en groeit
uit tot een bolvorm.
Verder liepen we langs het natuurontwikkelingsgebied richting
Strabeek, de weilanden laat men hier verschralen en worden
terug gegeven aan de natuur. Het gevolg is dat er vele planten
de kop opsteken, als distels en kaardenbollen, juist deze planten zijn aantrekkelijk voor vele insecten en waar insecten zijn,
ja daar komen vanzelf ook veel vogels. Natuurlijk komen deze
ook af op de zaaddozen van de kaardenbol en distel, dit is
prima voedsel voor vinkachtigen, in het bijzonder de distelvink
oftewel putter is er gek op.
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Daar het gebied soms erg nat kan zijn is er een vlonderpad
aangelegd, voor ons als wandelaar, zo liepen we in de richting
van Sint Gerlach. Bij het Gerlachusputje of Gerlachusbron
hielden we een korte pauze. Het is een waterput in de buurtschap Sint Gerlach van Houthem, de put behoort tot het landgoed van Château St. Gerlach. Ze ligt aan de rand van het
natuurgebied Ingendael. In ca. 1227 is er al sprake van een
bron of put waar Gerlachus zich van drinkwater voorzag. Rond
1700 is het huidige stenen puthuisje gebouwd. Een pasant,
een echte Limburger vertelde dat er vroeger wijn geput kon
worden, maar dat verhaal namen wij met een korreltje zout.
We wandelden langs het oude kloostercomplex, Château St.
Gerlach. Het is oorspronkelijk in de twaalfde eeuw gebouwd
als klooster tezamen met de ernaast liggende kloosterkerk. In
de negentiende eeuw werd het klooster omgebouwd tot kas-

teel. Het omvat een rechthoekig hoofdgebouw, een koetshuis
en een kasteelboerderij. Tegenwoordig is in het complex een
luxueus hotel, restaurant en conferentieoord gevestigd. wat nu
een luxe kasteelhotel, Château St. Gerlach is. In de tuin was
een valkenier bezig zijn vogels klaar te zetten voor een vliegdemonstratie, iets waar ondergetekende geheel geen voorstander van is. Maar goed we konden de vogels goed bekijken, deze zitten immers vastgebonden, zo zagen we een gier,
enkele arenden en uilen. In het bijzonder deze laatsten horen
niet overdag te vliegen, het zijn nachtvogels. U begrijp het al,
daar hebben we maar niet te lang stil gestaan, persoonlijk zie
ik ze liever in alle vrijheid vliegen.
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Door het prachtige landschap kwamen we weer in de nabijheid
van de Kleine Geul, welke hier een bocht uitgesneden had met
steile kanten, waar we diverse gaten in zagen zitten, vast en
zeker van de ijsvogel. We staken de beek over en zagen de
brasserie al in de verte en dat gaf de burger weer moed. We
hadden alweer wat tijd ingelopen, snel gingen we aan tafel. De
ober vertelde waaruit het buffet bestond en dat was niet mis,
er was van alles in overvloed, dus een echte aanrader, die
Brasserie de Brakke Berg, een goed eetadres, met ook een
klein hotel.
Na deze welverdiende pauze stapten we weer in de bus en
ging het richting Valkenburg, waar een aantal mensen uitstapten, om dit stadje te gaan verkennen. De meesten gingen mee
verder naar Schin op Geul, voor het begin van onze tweede
wandeling langs de Geul. Zo kwamen we langs de oude kerk
van dit dorp, ook deze is grotendeels opgetrokken uit mergelblokken. De St. Mauritiuskerk stamt uit de elfde eeuw, de huidige toren stamt uit 1768, ook de zogenaamde keermuur bestaat uit mergelsteen. Iets verderop was men bezig een huis te
restaureren, een vakwerkhuis nog wel, we zagen de wilgentenen, welke besmeerd werden met leem. Ellie Oerlemans vertelde er wat meer over, zo wist ze te vertellen dat de leem
vermengd werd met paarde urine, iets wat ook bij de Vlaamse
schuur in Dongen werd gedaan.

Als gids stelde ik de vraag aan de deelnemers of zij wisten
waarvoor het gaas diende, dat onder de auto's lag op het parkeerstrookje. Helaas wist niemand het antwoord, dus legde ik
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het uit. In de directe omgeving komen redelijk wat steenmarters voor, de steenmarter is een beschermd dier, wanneer ze
uw auto maar niet bezoeken dan zijn de marters mooie dieren
met een hoog knuffelgehalte die ook nuttig zijn omdat ze veel
muizen en ratten wegvangen. Sporen van een steenmarter die
onder een motorkap heeft gezeten, herkent u aan de krassen
op de motor en de beten in de slangen. Ook kan de isolatiebekleding aan de onderkant van de motorkap beschadigd zijn.
We kunnen ze uit onze auto’s weghouden en dan mogen ze
toch prima blijven leven? Wat tot nog toe het beste helpt is
gaas onder een auto te spannen wat golft als de steenmarter
er op loopt. Daar wordt hij zenuwachtig van en zal er niet op
komen.
Even verderop kwamen we aan bij de Kleine Geul, we volgen
deze tot aan Valkenburg. Onderweg zagen we ook sporen van
de das, duidelijk waarneembaar waren de zogenaamde stort-

hopen pal naast zijn hol. We hoorden het geluid van de ijsvogel en enkelen zagen hem ook daadwerkelijk vliegen. Afdalend kwamen we op het voetpad langs het water, in de verte
zagen we al kasteel Genhoes, een bezit van Natuurmonumenten. Het oorspronkelijke kasteel stamt uit de 11de eeuw
en was ooit het stamkasteel van de heren van Valkenburg. De
naam Genhoes betekent Hét Huis, in de betekenis van uitmuntendheid. Het kasteel is gebouwd met kalksteen, mergel-
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steen dus en bestaat nu uit een laatgotische vleugel met een
aangebouwde zware toren.

Een markant punt is de plek bij de Drie Beeldjes. Tegenover
de brug over de Geul staan vier beelden bekend als De Drie
Beeldjes. De groep is als zogenaamde calvariegroep ontstaan:
Jezus aan het kruis, geflankeerd door Maria en Johannes.
Later is in het voetstuk van Jezus een beeldje van de heilige
Rochus toegevoegd. Erachter staan drie lindebomen en is een
oude mergelgroeve zichtbaar. De nissen van Maria en Johannes zijn de oudste onderdelen van de beeldengroep en gebouwd in 1739. Volgens een legende wilden de paarden van
de kasteelheer van Schaloen de brug over de Geul niet oversteken. Oorzaak was de boze geest Ruprecht. Op advies van
de kluizenaar op de Schaelsberg zijn toen de Drie Beeldjes
opgericht. Sindsdien steken mens en dier hier veilig over.
De beeldjes zijn echter niet meer de originele, deze werden
gestolen en zijn later vervangen door kopieën, dit gebeurde in
1973. Aan de andere kant staat een boom, met daarin verborgen een Mariabeeldje, geplaatst in een spleet, welke langzaam dicht groeit, maar enkelen van de groep wisten dit toch
te ontdekken. We staken even de brug over, om beter uitzicht
te krijgen op het volgende kasteel.
Het kasteel Schaloen is gelegen in de beemd van de rivier
Geul vlak bij het dorp Oud-Valkenburg. De gracht rond het
woonhuis wordt gevoed met water van de Molenbeek, een
Geultak die in de 16e eeuw de hoofdtak van de Geul vormde.
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Het rechthoekige kasteel is gebouwd van mergel en dateert
oorspronkelijk uit de 12e eeuw. Toen was het iets kleiner. In
de volgende eeuw is het uitgebreid, maar in 1575 bijna geheel
afgebrand. Op de kaart van Jacob van Deventer uit 1550 is
het kasteel met naamsvermelding Sloenes duidelijk te zien in
zijn toenmalige vorm. In het midden staat een woontoren met
een uitbouw als ingang. Aan twee zijden is een vleugel aangebouwd. De arkeltorentjes stammen uit de 16e eeuw.
Rondom ligt een brede gracht. Thans is er een hotel gevestigd.
Na de nodige foto's die men hier schoot, was het tijd om verder te gaan, al wandelend staken we de Geul over en kwamen
bij weer een kasteel, het zogenaamde kasteel Oost, nu hotel
en opleidingscentrum. Een unieke locatie, niet op zijn minst
vanwege de professionele butlerservice die gasten ontvangen.
Kasteel Oost biedt al haar gasten heuse Koninklijke service en
is tevens de thuisbasis van The International Butler Academy.
We liepen door de mooie tuin en bereikten keurig op tijd Valkenburg, oorspronkelijk was het de bedoeling hier nog even te
verblijven, maar door de pech met de bus, werd er besloten
om meteen te vertrekken. Ook de mensen die de tweede
wandeling niet meegelopen hadden, waren keurig op tijd op de
afgesproken plaats.
Niet veel later als de bedoeling was, kwamen we aan in Dongen en konden we, ondanks de pech met de bus, terugkijken
op een geslaagde bustocht naar Valkenburg.
Christ Grootzwagers
PICKNICK KANDOELTUIN
Op zaterdag 24 september vierden we het feit dat onze natuurtuin 20 jaar geleden werd aangelegd door onze vereniging,
de imkers van Ambrosius en de stichting Natuur en Milieu
Dongen. Zo ontstond dan ook de naam Kandoel, de K van
Ken en Geniet, de A van Ambrosius, de N van Natuur en Milieu en doel van Doelstraat en het doel wat we nastreefden, het
ontstaan van een mooi natuurgebied.
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We startten met een rondleiding door de tuin in enkele groepen, waarbij diverse mensen van Ken en Geniet en Ambrosius
vertelden over de tuin en wat het nut van deze tuin is. Daarna
werd een bord onthuld bij de boom, een meidoorn, welke aan
John van Meggelen werd aangeboden met de algemene ledenvergadering, dit
i.v.m. zijn 30-jarig
lidmaatschap van het
bestuur. Als voorzitter
vertelde ik over wat
John gedaan heeft in
het bestuur, maar ook
in de Kandoeltuin.
In het begin werd het
werk helemaal met de hand gedaan, de tuin was toen nog
kleiner, maar moest ook toen gemaaid worden. Menig zaterdagochtend
brachten
we door
op de
tuin en
gingen
aan de
slag met
de zeis
en hooivork. Nu
hebben we een benzinemaaier welke regelmatig de ronde
doet, met als resultaat een prachtig uitziend gebied, met goed
beloopbare paden. Toen was het nog echt pionieren. Later
namen andere mensen het werk over, met name Kees de wit
heeft samen met Henk van de Veeken en Piet Laurijsen
enorm veel gedaan aan onderhoud.
Nu wordt er elke maandagochtend gewerkt door een vaste
ploeg, het gaat er altijd gezellig aan toe en hebt u misschien
ook belangstelling om eens mee te helpen, dan bent u van
harte welkom, men begint om 8.00 uur, houdt om 10.00 uur
pauze en stopt rond 13.00 uur.
Het gedeelte van de imkers van Ambrosius is er later bijgekomen, toen zij noodgedwongen moesten verhuizen, omdat de
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gemeentekwekerij opgeheven werd. De bijenstal en omgeving
passen perfect in de natuurtuin en wordt bijgehouden door de
imkers zelf. Ook het insectenhotel is door hun geplaatst, Na de
rondgang en onthulling van het bord was het tijd geworden
voor de picknick. We hadden voortreffelijk weer, dus alles kon
plaats vinden in de open lucht. Onze nieuwe banken en tafels
werden in gebruik genomen en al het beschikbare meubilair

kwam tevoorschijn. Een grote ploeg mensen had al vroeg de
broodjes gesmeerd, koffie gezet en alles in gereedheid gebracht, onder leiding van Fia. Het was allemaal tot in de puntjes geregeld en iedereen genoot van het aangebodene.
Vele vrijwilligers hebben hun steentje bijgedragen, allen bedankt voor de gezellige ochtend, natuurlijk ook de mensen van
Ambrosius.

PADDENSTOELENTOCHT 2 OKTOBER 2016
Hoewel er voor deze zondag kans op regen voorspeld was,
hield het weer zich goed deze ochtend. Vijftien Ken en Genieters hadden zich verzameld op het parkeerterrein bij de Seterse Hoeve voor de paddenstoelentocht door Boswachterij
Dorst. Onze gids, Toon Thielen vertelde in zijn inleiding dat er
nog maar weinig soorten paddenstoelen te vinden waren vanwege de lang aangehouden warmte en droogte.
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Paddenstoelen zijn de vruchtlichamen van het mycelium (oftewel de zwamvlok), dat meestal uit ondergrondse, fijne draden bestaat die voedingsstoffen kunnen opnemen. Sommige
soorten zijn parasieten, die geheel ten koste van andere organismen (meestal bomen) leven. Andere zijn saprofieten, die uit
dood hout hun voedingsstoffen halen. En dan zijn er nog symbioten, die samenleven met andere organismen op een dusdanige manier dat beide er profijt van hebben. De paddenstoelen zelf zorgen ervoor dat de sporen (de “zaden”) verspreid
worden.
Het eerste deel van onze wandeling voerde door een vrij donker stuk bos,
waar we de
welbekende
aardappelbovist
(een stuifzwam)
en de witte
knolamaniet
zagen. Deze
laatste is, in
tegenstelling tot
andere knolamanieten, niet
giftig. De groene knolamaniet
echter is zo
giftig, dat het eten van een klein stukje ervan al tot de dood
leidt.
In een lichter gedeelte troffen we de vermiljoenhoutzwam aan.
Deze groeit op dode takken en stronken van loofhout en is
opvallend oranjerood van kleur. Het is een soort die niet veel
voorkomt. Veel algemener is de crème- tot okerkleurige doolhofzwam, die zijn naam dankt aan de doolhofachtige poriën
aan de onderkant van de hoed.
Vervolgens stonden we stil bij het kleverig koraalzwammetje,
een kleine paddenstoel die door zijn feloranje kleur toch heel
erg in het oog springt. Het is een algemene soort, die op
naaldstronken en wortels groeit.
We kwamen op één van de asfaltweggetjes uit, die de boswachterij doorkruisen en liepen hierover verder. Een groepje

16

Schotse Hooglanders was hier ook aan de wandel en kwam
ons tegemoet.
Er waren een
paar jonge dieren bij, die ons
met argusogen
bekeken en
aarzelend naderden, om ons
vervolgens zo
snel mogelijk te
passeren. Aan de andere kant van het weggetje stond een
moederkoe haar kalf te zogen.
We verlieten het weggetje en liepen door een stuk naaldbos.
Hier stonden heel veel VKP’s (verrekte kleine paddenstoeltjes), waaronder de paardenhaartaailing. Het hoedje is 0,5 tot
1 centimeter in doorsnee, licht rose-bruin met een donkerder
centrum. Het steeltje is 2 tot 6 centimeter lang en ongeveer 1
millimeter dik, zwart van kleur en erg stevig; het lijkt op een
paardenhaar en het paddenstoeltje dankt er zijn naam aan.
Ook troffen we hier een flink nest aan van de rode bosmier.
Vorig jaar was dit nest er nog niet, wist Toon te vertellen. En
wat we boven de grond zien, is nog maar de helft ervan; de
rest zit onder de grond. Verbazingwekkend dat zulke kleine
beestjes tot het bouwen van zo’n groot nest in zo’n korte tijd in
staat zijn. Als de rode bosmier verontrust wordt, wordt het achterlijf omhoog gestoken en spuit mierenzuur.
We liepen nu dwars door het stuk naaldbos over de bemoste
bodem. Struinen mag in dit deel van de boswachterij. Enkele
boomstronken waren bedekt met bekermos. Na een poos
kwamen we weer op een paadje terecht.
We stonden stil
bij een dode
boom, die onderaan de stam “geringd” was oftewel rondom deels
ingezaagd. Dit
wordt gedaan om
de boom langzaam af te laten
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sterven. Dood hout doet namelijk leven: veel insecten profiteren hiervan en kunnen gemakkelijker onder de schors en in
het hout komen. En daarvan hebben dan ook de insectenetende vogels weer profijt. Aan de achterkant bleek de boom
vol te zitten met kleine witte zwammetjes.
We liepen nu even wat sneller door richting de Nieuwe Leemputten. Toon wees ons nog wel even op een groep houtknotszwammen oftewel dodemansvingers. Deze zijn 3 tot 8 centimeter hoog, zwart van buiten met een ruw oppervlak en wit
van binnen. Ze kunnen het hele jaar voorkomen op boomstompen, vooral van beuken.
We kwamen in het open gebied
van de Nieuwe Leemputten, het
voormalige reservaat. Vroeger
mocht je hier niet in (tenzij je
vergunning had voor bijvoorbeeld
inventarisatiewerk). In het glooiende terrein groeien onder andere struikheide en echt duizendguldenkruid. Deze waren nu uitgebloeid. Het echt duizendguldenkruid is een vrij zeldzame
plant met roze bloempjes in losse, vertakte bijschermen en het
hoort tot de gentiaanfamilie.
We kwamen bij een bank bij één
van de leemputten, waar we
pauze hielden. Op het water
dobberde een dodaars, die regelmatig onder dook. Toon liet
ons de inhoud zien van twee
potjes, die hij van thuis had meegebracht. In beide potjes zaten
nestzwammetjes: in het ene potje
exemplaren die nog gesloten
waren, in het andere opengesprongen nestzwammetjes. De
“eitjes” in deze bekervormige paddenstoeltjes bevatten de
sporen. Nestzwammetjes komen vaak voor op houtsnippers,
die bijvoorbeeld op (tuin)paden worden uitgestrooid.
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Verder lopend gingen we richting het voormalige bosbad Surea. Toon wees ons op enkele acacia’s, waar ondanks de
hardheid van het hout enkele spechtengaten in zitten.
Bij de leemputten van Surea is er volop gewerkt om de steile
oevers af te vlakken, zodat amfibieën als kikkers en padden
makkelijker in en uit het water kunnen. Als het water aan de
randen ondieper is, is dat ook gunstiger voor de ontwikkeling
van de amfibieëneitjes. Het was nu een forse ingreep: al het
groen rond de plassen was weg. Maar waarschijnlijk geldt hier
hetzelfde, als de vorige keer, toen er veel bos rond Surea gekapt was: je moet het gebied over enkele jaren terugzien en
dan vinden we het (hopelijk) veel mooier dan het was. In ieder
geval heeft de groep grote Canadese ganzen, die er van te
voren ook al zat, zich niet laten verstoren en is gewoon hier
gebleven!
Nu we toch in de buurt waren, gingen we ook nog maar een
kijkje nemen bij de grove den, waar zich al enkele jaren de
roestplaats van ransuilen bevindt. Er zaten slechts twee uilen,
maar het was nu nog vroeg in het seizoen. Afgelopen winter
zijn er zo’n 25 ransuilen
geteld.
Hierna liepen we door de
grote kuil van de voormalige zandverstuiving.
Aan de noordoostkant
ligt een heuvel, waar het
uitgestoven zand door
de wind werd gedeponeerd. Maar het zand
stuift allang niet meer: de
kuil is begroeid met
zandzegge, een plant die
in de duinen aan de kust
werd aangeplant om het
verstuiven tegen te
gaan. Hoe de plant hier
terecht is gekomen, wist
Toon niet te vertellen. Hij
trok een plant met wortel
en al uit de grond en nu
was goed te zien, waar19

om de zandzegge zich zo snel kan verbreiden: een hele sliert
wortel en planten kwam omhoog. De uitlopers kunnen enorm
lang worden en op regelmatige afstand groeien er planten van
omhoog.
We liepen weer naar de leemput in het voormalige reservaat.
Aan de westelijke punt ervan heb ik al meermalen foto’s gemaakt; het is zo’n typische fotogenieke plek. Toon merkte dan
ook op: “Als je een foto van deze plek aan anderen laat zien,
denken ze dat die in het buitenland gemaakt is”.
Even later gingen we het bos weer in en liepen over een smal
slingerpaadje, waarbij je moest oppassen voor zwiepende
takjes. Hier raakte ik even achter; in de haast om weer aansluiting te krijgen bij de groep, moest ik helaas een groepje
staartmezen achterlaten zonder poging om foto’s te maken.
De staartmees is
mijn lievelingsvogeltje, maar zo superbeweeglijk dat het
niet meevalt om er
een fatsoenlijke
opname van te maken.
De groep stond
even verderop netjes op mij te wachten en we gingen
weer verder, via
verschillende paden
en het asfaltweggetje. Het wandeltempo lag nu iets hoger,
maar er werd toch nog even stilgestaan bij de heksenboter,
een slijmzwam met een heldergele kleur.
Tenslotte kwamen we terug bij het parkeerterrein van de
Seterse Hoeve. Er werd even overlegd, waar we koffie zouden
gaan drinken en we besloten naar de Jacobushoeve aan de
Steenovense Baan te rijden; men vond dit beter passen bij
onze vereniging. En inderdaad is dit een heel fraaie, sfeervolle
plek. Toon Thielen werd bedankt voor zijn gidswerk en mooie
verhalen en we konden terugkijken op een geslaagde morgen,
ondanks dat er nog niet zo heel veel paddenstoelen stonden.
Hanny Oerlemans
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De parkeerplaats van sporthal de Salamander, Belgiëlaan 2 is
het vertrekpunt voor alle tochten, u dient zelf naar deze plaats
te komen.
Zondag 11 december: Autotocht van een halve dag naar
Huis ter Heide met Christ Grootzwagers. We gaan deze keer
naar het noordelijk gedeelte, waarbij we het voormalige
Kraanven aandoen. Een stuk van dit gebied dat niet zo bekend is, maar wat een voorname verbinding vormt met de
Loonse en Drunense Duinen, sinds de aanleg van de natuurbrug.
Vertrek 8.30 uur, opgeven voor dinsdag 6 december.
Zaterdag 17 december: Kerstviering in het Cambreurcollege
Mgr. Schaepmanlaan 2. Net als voorgaande jaren bent u uitgenodigd voor de gezellige kerstochtend, we zorgen voor een
hapje, een drankje enz.
Natuurlijk houden we ook weer de traditionele kerstloterij,
daarvoor mag u uw zelfgemaakte of gekregen prijsjes weer
meebrengen, graag zelfs, zodat we weer een mooie prijzentafel voor elkaar krijgen. Parkeren kunt u voor het gebouw en
een fietsenstalling is aanwezig, de ingang is aan de rechterkant.
Aanvang 10.00 uur tot ongeveer 13.00 uur.
Zondag 8 januari: SNERTWANDELING. Vertrekpunt is Café
Het Maoske in de Moer. Hier leggen we uiteraard aan voor de
traditionele snert met roggebrood en spek, eventueel is er ook
champignonsoep, een kop koffie of thee zit in de prijs van €
7,50 inbegrepen. U dient uw keuze kenbaar te maken bij uw
opgave. Ook als u niet mee kunt wandelen bent u van harte
welkom, u dient dan om ongeveer 11.45 uur aanwezig te zijn
We vertrekken om 10.00 uur bij de Salamander, opgeven voor
dinsdag 3 januari 20.00 uur.
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Woensdag 18 januari: Filmavond let op deze vindt plaats
in de grote zaal van De Heeren van Dongen, Sint Josephstraat 187, aanvang 20.00 uur.
Deze keer gaan we enkele bijzondere films bekijken van beroepsfilmer Luc Enting. We nemen een kijkje in de natuurgebieden rondom Ede, welke rijk zijn aan wild. Ook volgen we de
trektocht van het edelhert van Duitsland naar Nederland en
zien wat voor obstakels en problemen dit dier tegen komt.
Zondag 22 januari: Autotocht van een halve dag naar de
Mast bij Kaatsheuvel, een gebied met een oorlogshistorie,
welke je in het landschap terug kan zien in de vorm van oude
loopgraven en opgeblazen bunkers. De natuur heeft dit gebied
allang weer ingenomen o.a. de das heeft er zijn woongebied.
Christ Grootzwagers vertelt er u graag meer over.
Vertrek 8.30 uur, opgeven voor dinsdag 17 januari.
Zondag 5 februari: Autotocht van een halve dag naar het St.
Annabos, Het is een oud, lemig, vochtig wintereiken-beukenbos dat bekend is om zijn rijke flora. Een gebied van 112 ha,
direct gelegen ten noordoosten van Ulvenhout en ten westen
van de A27, is aangewezen als Natura 2000-gebied.
Jos van Dongen zal er ons nog veel meer over weten te vertellen. Vertrek 8.30 uur, opgeven voor dinsdag 31 januari.
Woensdag 15 februari: Filmavond let op deze vindt plaats
in de grote zaal van De Heeren van Dongen, Sint Josephstraat 187, aanvang 20.00 uur. Wim Tuijtelaars neemt ons
mee op ontdekkingsreis door Nederland, de serie heet, de
natuur blijft je overal en telkens weer verbazen. Met vele
mooie landschappen, dieren en natuurlijk vogels, o.a. de zeldzame roodkeelnachtegaal, roodhalsgans en marmereend.
Voor meer informatie zie pag. 39 van dit Hoefblad.
Zondag 19 februari: autotocht van een halve dag naar Gorp
de Leij bij Goirle, een bezit van Brabants Landschap. Het is
een gebiedje aan de hevig kronkelende Rovertsche Leij. Aan
het beekje liggen 10 intieme bosweitjes. Aan de beek kan een
blauwe flits u verrassen. Dat is dan een ijsvogel. Pijlsnel
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scheert hij over het water om onmiddellijk weer uit het gezichtsveld te verdwijnen. Christ Grootzwagers neemt u mee.
Vertrek 8.30 uur, opgeven voor dinsdag 14 februari.
Zondag 5 maart: Autotocht van een halve dag naar het Heidepark - Vredelust bij Tilburg, onder begeleiding van Fia
Grootzwagers en John van Meggelen. Het VredelustHeidepark is gelegen aan de westzijde van Tilburg, ten zuiden
van de spoorlijn en ingeklemd tussen de Bredaseweg en de
Gilzerbaan. Het is een circa 85 hectare groot parkbos met een
landgoed karakter. Hier zwerven nog wat Siberische grondeekhoorns rond.
Vertrek 8.30 uur, opgeven voor dinsdag 28 februari.
Woensdag 8 maart: ALGEMENE LEDENVERGADERING
deze vindt plaats in de zaal van De Heeren van Dongen, Sint
Josephstraat 187, aanvang 20.00 uur.
U bent natuurlijk allen weer van harte welkom, wij zorgen voor
de koffie met wat lekkers en u hopelijk voor voldoende spreekstof. Zie ook de agenda en uitnodiging op pag. 44 in dit Hoefblad.
Zondag 19 maart: Autotocht van een halve dag naar het
Chaamse Broek, waar Jos van Dongen ons zal meenemen
door dit mooie laag gelegen weidegebied waarin kabbelende
beken samen komen. De beekjes hebben weer hun meanderende loop, houtwallen zijn hersteld. Het is een waar paradijs
voor amfibieën, kleine zoogdieren en vele soorten insecten.
Waterdichte schoenen aanbevolen, want nat is het er zeker.
Vertrek 8.30 uur, opgeven voor dinsdag 14 maart.

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-mail: mjvangestel.burmanje@home.nl
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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.
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.
MEDEDELINGEN
Als nieuw lid heten we van harte welkom:
dhr. Arie Verharen, Biezen 9, Dongen
mevr. Ria Verharen, Biezen 9, Dongen
mevr. Corrie Mols, Beethovenstraat 43, Dongen
mevr. Elly Overwater, Hof 132, Dongen
mevr. Tonnie van der Aa, Maximastraat 7, Dongen
Dhr. Kees Broeders, Gladioolstraat 9, Dongen
mevr. Joke den Boer, Torenstraat 6, Dongen
dhr. John Kazus, Jacob van Ruisdaelhoek 34, Oosterhout
Dhr. Anco van der Sterren, Gemeenteweg 87, Dongen
LIDMAATSCHAP "KEN EN GENIET":
De CONTRIBUTIE bedraagt voor leden € 17, - per jaar.
Bij het aangaan 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 betalen zij € 1,50 per maand.
De minimum donatie voor begunstigers bedraagt € 15, - per
jaar, wanneer zij het verenigingstijdschrift wensen te ontvangen.
CONTACTPERSONEN WERKGROEPEN:
Uilenwerkgroep:
uil@kenengeniet.nl
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Thieu Verharen
Stevenshof 13, ´s Gravenmoer
Tel. 0162-315480

Nestkasten verkoop:

Ad Leeggangers
Roeloff van Dalemstraat 50,
Dongen
Tel. 0162-313858

Vogelwerkgroep:
Nestkastencoordinator
vogel@kenengeniet.nl

Leo Reijnierse
Kard.v.Rossumstraat 52, Dongen
Tel. 0162-316475

Vlinderwerkgroep:
vlinder@kenengeniet.nl

Fia Grootzwagers
Nassaustraat 8
4931XE Geertruidenberg
tel.0162-517996

Natuurtuin Kandoel:

Peter Verschure
Groenstraat 11a, Dongen
Tel. 0162-313297
Anton Staps
Dongenseweg 7, Kaatsheuvel
Tel. 0416-273332

Kopij voor het volgende Hoefblad kunt u inleveren vóór 1 september bij het redactieadres: 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 jpeg bestand.
Het e-mail adres is: hoefblad@kenengeniet.nl
Redactie: Jos van Dongen, Sjef Kerkhofs, Leo Reijnierse,
Hanny Oerlemans en Christ Grootzwagers
Zoals altijd zijn de tekeningen weer gemaakt door Sjef Kerkhofs
MEDEDELING CONTRIBUTIEBETALING
Beste leden, betreft de contributiebetaling over 2017
Aangezien dit Hoefblad van december 2016 t/m februari 2017
loopt zit de eventuele contributienota niet bij dit Hoefblad.
U krijgt in januari 2017 een e-mail met de contributienota, indien uw e-mail adres bij mij bekend is. Als ik geen e-mail
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adres van u heb, ontvangt u bij het volgende Hoefblad lente
2017 een contributienota. Graag de contributie in 2017 voldoen, niet in 2016 i.v.m. de jaarrekening. Zoals besloten in de
algemene ledenvergadering betalen leden met ingang van
2016 € 17,00 en 65+ leden € 15,00 per jaar.
John van Meggelen Penningmeester
DE VRACHELSE HEI 16-10-2016

Deze keer wandelden we met Jan Jansen en Fia Grootzwagers door dit mooie gebied. Het gebied bestaat overwegend
uit naaldbos met hier en daar resten heide- en stuifzandgebied. Alleen het oostelijk deel heeft zijn oorspronkelijk reliëf
goed bewaard. Daar is ook meer gemengd bos te vinden en is
eikenstruweel aanwezig. Dit is vroeger door boeren aangeplant om het stuifzand te beteugelen en ten behoeve van geriefhout. Dit bevindt zich op de hoogste stuifzandruggen. Er
komen een aantal min of meer zeldzame planten- en diersoorten voor zoals grasklokje, heidespurrie, rode bosmier, mierenleeuw, bruin zandoogje, groene specht, zwarte specht, sperwer, boomvalk, havik, steenuil, ransuil, gekraagde roodstaart
en bonte vliegenvanger.
Bij het voormalige Brabants Bontje, wat nu Brasserie Woods
heet parkeerden we de auto's en startten we met onze na-
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tuurwandeling. Jan vertelde het één en ander over de historie
van dit gebied.
Het gebied is vernoemd naar de nabijgelegen buurtschap Vrachelen. Bewoning was hier al vroeg aanwezig. Vanaf het LaatNeolithicum zijn sporen van menselijke aanwezigheid gevonden, vooral in de nabijgelegen Houtse Akkers, met de kern
Den Hout.
Heidevorming vond plaats vanaf ongeveer het jaar 1000, toen
de bevolking toenam en de woeste gronden nodig waren voor
bemesting volgens het potstalprincipe. Later waren meer ontginningen nodig. In de 16e en 17e eeuw werd de heide zozeer
benut dat hier en daar de begroeiing verdween en stuifzanden
ontstonden. Geleidelijk aan begon men met herbebossing,
voor de Vrachelse Heide zal dit vanaf de eerste helft van de
19e eeuw hebben plaatsgevonden.
In 1905 werd het Markkanaal gegraven, hetgeen voor een
aanmerkelijke verlaging van de grondwaterstand zorgde. Met
name het met Den Hout verbonden Vrachelen werd afgesneden van het gebied. Toen in 1923 ook het Wilhelminakanaal
gereed kwam werd de Vrachelse Heide minder goed bereikbaar. De boeren verkochten hun grond wat leidde tot het huidige gebruik. Dit omvat: Een waterproductiebedrijf van Brabant
Water, een kampeerterrein, de Katjeskelder en de Joodse begraafplaats
In 1930 werd een deel van de Vrachelse Heide aangekocht
door de gemeente Breda die het, in het kader van de werkverschaffing, liet afgraven en egaliseren. Tevens is het westelijk
deel grootschalig bebost en
werden er
rechte paden aangelegd. Ook
na de
Tweede
Wereldoorlog zijn er
nog afgravingen geweest ten behoeve van zandwinning voor
de wegenbouw. Alleen het oostelijk deel van het gebied bevat
nog het oorspronkelijke reliëf.
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Vanaf 1960 zijn met name de bebouwde kommen van Breda
en Oosterhout sterk naar de Vrachelse Heide toe gegroeid.
Het gebied raakte steeds meer geïsoleerd van nabijgelegen
bosgebieden, mede door steeds drukker wordende verkeerswegen. De kom van Oosterhout groeide tot tegen het bos aan.
Lange tijd werd er ook geoefend in het rijden door militairen uit
Breda, daardoor is het gebied ook redelijk open gebleven.
Door het dennenbos gingen we op pad, door het droge weer
ook hier geen grote aantallen paddenstoelen. Toch werd er
hier en daar wel wat waargenomen, zo zagen we verschillende kleine paddenstoeltjes op dennenappeltjes, dit bleken
een soort mycena te
zijn, tijdens de koffiepauze werde ze door
velen op de gevoelige
plaat vastgelegd.
Thuis heb ik hem nog
even opgezocht en
bleek het de kleine
bloedsteelmycena te
zijn.
We kwamen aan bij
een open vlakte, te
vergelijken met de
Woeste zee en de
Bergen bij ons in de
omgeving. Niet verwondelijk natuurlijk, de Vrachelse heide is een uitloper van
een geweldig groot gebied en sloot vroeger aan op de Loonse
en Drunense Duinen. Veel zand is in het verleden afgegraven,
maar op veel plaatsen vindt je nog restanten.
Jan vertelde nog een mooi verhaal over de vuilboom en waarvoor het hout van deze boom gebruikt werd. Schoenmakers
gebruikte de rechte twijgen om pennetjes te maken om de
zolen van schoenen te bevestigen (verpinnen) Vandaar ook de
Brabantse naam “pinnekeshout”. Sporkehout is een langdurig
bloeiende drachtplant voor bijen en levert daarnaast ook lange, dunne, rechte twijgen die als spijlen voor bijenkorven te
gebruiken zijn. Hierop slaat de Friese naam “byspilehout”. Het
hout van deze struik bevat weinig anorganisch materiaal en
levert daardoor een goede houtskool, bruikbaar als tekenkool.
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De (verpulverde) houtskool werd veel gebruikt als grondstof
voor buskruit en voor het maken van lonten, omdat het gelijkmatig en langzaam opbrandt. Tot na de Tweede Wereldoorlog
is het hiervoor gebruikt. Verse bessen en schors veroorzaken
braken, maar een uit de gedroogde bast gemaakt laxeermiddel kan veilig worden ingenomen. Aan deze eigenschap dankt
hij zijn tweede Nederlandse naam, Vuilboom. Uit de schors
maakt men natuurlijke gele of bruine kleurstoffen, terwijl de
vruchten groene of blauwgrijze kleurstoffen opleveren. Slagers
maakten van het harde, gemakkelijk scherp te maken hout
vleespennen en men kapt nog wel bomen voor het maken van
bonenstaken.
Fia deed ons meer uit de doeken op haar gebied. De vuilboom
is ook voor vlinders een voorname plant. De rupsen van de
citroenvlinder zijn erg kieskeurig en eten alleen vuilboom, ook
wel sporkehout genoemd (Rhamnus frangula).De eitjes van
de citroenvlinder worden afgezet op de jonge, net ontluikende
blaadjes van deze waardplanten. Dit zijn planten die geen nectar hebben, maar wel als voedselplant voor bepaalde rupsen
dienen. Ook rupsen van het boomblauwtje leven op de vuilboom, zij eten de bloemknoppen. Meer vuilboom betekent dus
meer rupsen van boomblauwtjes en dus meer vlinders!
Allerlei andere vlindersoorten drinken regelmatig op vuilboom.
Zo zitten er soms wel twintig of meer eikenpages in, die je pas
ziet als ze
gestoord
worden en
van de
struik opfladderen.
Daarnaast
is het er
constant
een gezoem
van bijen en
hommels.
Door de
enorme
nectarhoeveelheid in de bloemen is het een zeer aantrekkelijke drachtplant voor bijen.
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Takken van het Sporkehout kan men in deur en ramen hangen, deze verdrijven vervloekingen en tovenarijen die tegen je
uitgesproken zijn, volgens Dioscorides. Een charmante legende over het Sporkehout vertelt dat als men splinters van het
hout in een cirkel strooit en vervolgens bij volle maan erin gaat
dansen er een elf kan verschijnen. De danser moet de elf opmerken en vervolgens roepen (in het Engels): Halt and grant
my boon, vlak voor het wezen vlucht. De elf zal dan een wens
vervullen, uiteraard is er geen garantie dat dit gaat lukken,
maar je weet het niet. Men kan ook een stukje Sporkehout bij
je dragen als je naar de rechtbank moet.
Daar hoefden wij het vuilboomhout nu niet voor te gebruiken,
het was misschien wel iets geweest voor de figuren die iets
verderop begraven lagen op het misdadigerskerkhof.
Het Misdadigerskerkhof’ is een lang vergeten begraafplaats
aan de Oude Bredasebaan in Oosterhout. Een lugubere naam
die tot de verbeelding spreekt, maar in alle jaren zijn hier
slechts twee mensen begraven. In 1934 werd de begraafplaats opgeheven. Wat rest is het informatiebord van de
heemkundekring De Heerlijkheid uit Oosterhout.
Vlak in de buurt zagen Hanny en ik een bijzondere rups, de
meriansborstel (Calliteara pudibunda) is een nachtvlinder uit
de familie
van de
spinneruilen (Erebidae), onderfamilie
donsvlinders (Lymantriinae). De
soort is
vernoemd
naar de bekende vlinder- en insectenschilderes Maria Sibylla
Merian, vermoedelijk vanwege de opvallende borstels op de
rug van de rups. De rups gebruikt een groot aantal struiken en
bomen als waardplant. Voorbeelden zijn eik, wilg, berk, Prunus en meidoorn. De rups komt voor in twee kleurvariaties:
bruin en geel. De harige en kleurrijke rups is een bijzondere
verschijning met zijn vier borstels en pluim op zijn rug.
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Al bij al was het weer een gezellige en leerzame wandeling,
mede dankzij onze begeleiders Jan en Fia, beiden bedankt
voor jullie boeiende verhalen.
Natuurlijk sloten we de ochtend af bij Woods, met een bakske
koffie en wat geklets o.a. over de naam van de brasserie, in de
volksmond blijft het de aap (voor de wat oudere mensen) en
“het bontje” voor hen die de naam “aap” niet hebben doorleefd. De koffie smaakte er niet te minder om.
Christ grootzwagers

Vogeltrektocht Zeeuws Vlaanderen
De vogeltrek is weer in volle gang. Vele tienduizenden vogels
trekken in het najaar naar het zuiden, via de Zeeuwse kustlijn.
De vogels zijn bang voor grote watervlaktes. Ze blijven daarom zo lang mogelijk - en in groepen - de kustlijn volgen. Bij
tegenwind gaan ze laag zitten en profiteren zoveel mogelijk
van de duinen, struiken en bouwsels om uit de wind te blijven.
Wie geluk heeft kan grote groepen kauwen, spreeuwen, koperwieken, vinken, mezen, kraanvogels en kneutjes spotten.
Ze keren terug van hun broedgebied naar hun winterkwartier.
De lijsters komen uit Noorwegen, pikken hoog boven de
Noordzee een noordelijke stroming op en haken daarna aan
bij de stroom trekvogels langs de zuidwestkust van Walcheren. Vorig jaar oktober werden hier tijdens een vogelteldag
nog ruim 20.000 zanglijsters gespot.
Zo is er ook een groot aantal watervogels, die hier de winter
doorbrengen. Langs de waterlijn van de Westerschelde zijn
een aantal vogelspotplaatsen (vogelhutten en kijkschermen)
die we deze keer met natuurvereniging Ken en Geniet wilden
gaan bezoeken.
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We vertrokken om 08.00 uur vanaf de parkeerplaats van
sporthal de Salamander met 17 vogeltrek geïnteresseerde
natuurliefhebbers. De weersvooruitzichten waren gunstig, in
het begin nog wat laaghangende bewolking maar deze zou
verdwijnen en de zon zou tevoorschijn komen.
Een autotocht van zo'n 5 kwartier via Liefkenshoektunnel
(Antwerpen) naar de Emmaweg in Nieuw Namen voor de Vogelkijkhut (1) bij "Het Verdronken Land van Saeftinghe".
Dit voormalige poldergebied ten noordwesten van Antwerpen
(in 1570 door de zee opgeslokt) geeft goed weer hoe delen
van Zeeland er vroeger hebben uitgezien. Diepe geulen doorsnijden het gebied. Het gemiddelde getijverschil bedraagt
maar liefst vier meter. De natuurlijke schorren en slikken zijn
fantastisch
om te zien. In
het Verdronken Land van
Saeftinghe
verblijven 's
winters grote
groepen ganzen. Voornamelijk
brandganzen
en kolganzen
zitten hier
dan in grote
groepen. De vogelkijkhut hier heeft een binnenruimte die winden waterdicht is en ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Vermoedelijk was één van de luiken open blijven staan want
de vele poepsporen gaven aan dat er vogels binnen verbleven
hadden en vermoedelijk ook een uil, gezien de braakballen die
we vonden. Het dakterras kon je bereiken via een trap aan de
buitenzijde. Toen we aankwamen was het nog behoorlijk heiig
maar toch konden we vanuit het dakterras het gebied goed
overzien.
Achtereenvolg-ens zagen we hier; fazant, wulpen, bergeenden, grauwe ganzen, kokmeeuwen, een grote zilverreiger,
vink, wintertalingen, vele kieviten, zwarte kraai, een mooi op
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een paaltje poserende torenvalk en iets verderop een buizerd,
brandganzen, grutto's, spreeuwen, putters, ringmussen, graspiepers, kolganzen, groenlingen, boerenzwaluw, rietgorzen en
een kiekendief maar was het nu een blauwe of een bruine?
Het vogelboek erbij, we hadden duidelijk de witte bovenstaartdekveren gezien dus was het een vrouwtje blauwe kiekendief.
Drieëntwintig vogelsoorten, niet slecht om te beginnen.
We dronken hier nog een bakske voor we naar het volgende
gebied vertrokken.
Na een rit van een half uur kwamen we aan bij het kijkscherm
van de Margarethapolder (2).
In het kader van natuurcompensatie Westerschelde is in de
Margarethapolder een nieuw natuurgebied aangelegd. Het
gaat om een nat, dras gebied, waar steltlopers, eenden en
ganzen fourageren. Daarnaast zijn oude drinkputten, kreken
en deels de voormalige inlaagdijk hersteld. Ter plaatse is
bovenop de zeedijk een vogeltelpost opgezet. Vanaf die plaats
is een prachtig uitzicht over de Margarethapolder, maar ook
over de Westerschelde. In voor- en najaar zijn daar veel vogels op doortrek te zien.
Vanaf de dijk konden we zowel de Westerschelde als de Margarethapolder bekijken en vanaf deze plek zagen we; scholeksters, wulpen, tureluur, oeverlopers, zilvermeeuwen, zilverplevieren, rotgans, kleine zilverreiger en kokmeeuwen aan de
Zeedijkkant en in de polder zagen we dodaarzen, meerkoeten,
kuifeenden, wilde eenden, fazant, ekster, houtduif, aalscholvers, watersnip, kieviten en groenpootruiter.
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Vanaf deze plaats toch ook weer 20 vogelsoorten.
Het werd tijd dat we onze lunchplaats gingen opzoeken.
De lunch gebruikten we in Hoofdplaat bij Hotel-CaféRestaurant "De Vriendschap" (3) .
We lieten ons o.a. de uitsmijters, pannenkoeken, nasischotels
of halve haan goed smaken.
Na de lunch een kort ritje naar Vogelkijkhut Nummer Een
(4).
De Westerscheldekust tussen
Hoofdplaat
en Nummer
Een ligt
direct langs
zeer diep
water met
hoge
stroomsnelheden. Er
zijn dan ook
in de loop
der eeuwen
veel dijkdoorbraken geweest. De aanwezigheid van een reeks
inlagen ter plaatse moest het landverlies bij het optreden van
calamiteiten verkleinen. Een moderner maatregel om de
kwetsbare kustlijn te beveiligen vormde de aanleg van een
soort brede voorberm voor de aanwezige zeedijk. Dit Voorland
van Nummer Een was tot voor kort een egaal en eenvormig
gebied, boven het bereik der getijden en daarom met zeer
beperkte natuurwaarde. In 1994 is er een natuurontwikkelingsplan gerealiseerd, waarbij het geheel een aantrekkelijker
inrichting heeft gekregen. Het voorland omvat nu onder meer
een hollestelle, een gevarieerd schor en een vogeleiland. Het
vogeleiland is aangelegd ten behoeve van pioniervogels zoals
sterns en plevieren, maar het zal waarschijnlijk ook een functie
krijgen voor overtijende steltlopers. De nabijgelegen Hooge
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Plaaten en de schorren voor de Paulinapolder behoren tot de
rijkste buitendijkse vogelgebieden in het Deltagebied.
Ook op deze
plaats hadden
we twee mogelijkheden, of
boven op de
dijk vanuit de
hut of onder
aan de dijk in
het aangelegde
natuurgebied
waar voornamelijk een grote
groep grote
Canadese ganzen verbleef
met smienten,
wintertalingen,
bergeenden,
kleine zilverreiger maar ook een tweetal Indische ganzen. Boven op de dijk zagen we aalscholvers, kieviten, wintertalingen,
smienten, tureluurs, oeverlopers, steenlopers, wulpen,
bergeenden, wilde eenden en een grote groep kbv'tjes (kleine
bruine vogeltjes, een term onder vogelaars). Er vloog een grote groep vogels op en neer die we niet thuis konden brengen
in de vlucht en als ze naar de grond gingen vielen ze in het
hoge gras zodat ze weer niet te determineren waren, toch nog
13 vogelsoorten op deze plaats.
Om kwart over twee vertrokken we naar het twintig minuten
verder gelegen Breskens voor een kort bezoek aan de Telpost bij Breskens (5)
Telpost Breskens staat bij veel vogelaars bekend als de plek
waar je in het voorjaar geweldige trek kunt meemaken. Op
goede dagen kunt u wielewalen en purperreigers over het
strand zien vliegen, op hun lange trekroute, terwijl rode en
zwarte wouwen langs de dijk vliegen. De monding van de
Westerschelde ter hoogte van Breskens vormt voor noordwaarts trekkende vogels een keuzepunt of zij de trek in oost35

waartse richting over land voortzetten of dat zij de Westerschelde oversteken en hun weg in noordelijke richting vervolgen. Op de duindijk ten westen van Breskens is op initiatief
van de regionale natuurbeschermingsvereniging Het Duumpje
een trektelpost gerealiseerd. Het is een eenvoudige, onoverdekte voorziening, die voor waarnemers mogelijkheden biedt
om in de luwte te staan en de kijker of telescoop op de kruisvormig opgestelde schermen te laten rusten. De trektelpost
heeft vooral voor ervaren waarnemers veel te bieden.
Na dit korte bezoek aan de telpost vertrokken we naar het
weilandenreservaat De Blikken bij Groede.
Een weilandreservaat van 45 ha in West Zeeuws-Vlaanderen,
met tussen het groen van de weilanden een gecompliceerd
patroon van watertjes. Slingerende kreekjes en oude drainageslootjes doorsnijden het gebied. Het gebied heeft grotendeels zijn huidige vorm gekregen in 1583, toen het gebied
bewust werd geïnundeerd tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
Door de eb- en vloedbeweging ontstond een reliëfrijk landschap, doorsneden met kreken. Na de vrede van Munster in
1648 werd het gebied geleidelijk weer in cultuur gebracht.
De vogelkijkhutten zijn; Vogelkijkhut "Hof van Scheerens"
en "de Sluiswachter" (6).
Tijdens de voorbereiding van de tocht hebben we hier vele
mooie waarnemingen gezien, echter vandaag was het wat
minder maar toch vanuit de twee hutten; grauwe ganzen, kolganzen, kieviten, twee goudplevieren, wilde eenden, slobeenden, een zestal zwarte ruiters, brandganzen, meerkoeten, ekster en een vijftal opvliegende kramsvogels. Toch weer goed
voor elf vogelsoorten, waarmee
het totaal van deze dag komt op
47 vogelsoorten.
Na het bezoek aan deze vogelspotplaatsen gingen we aan het
eind van de middag (rond half
vijf) weer huiswaarts voor een
lange autotocht van 160 km, via
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de 6600 meter lange Westerscheldetunnel, zodat we in het
begin van de avond (kwart over zes) weer in Dongen arriveerden.
Wederom een mooie tocht met een leuke groep natuurliefhebbers. Eenieder bedankt voor zijn of haar inbreng en tot een
volgende keer.
Leo Reijnierse, coördinator VWG Ken en Geniet
DE NATUUR BLIJFT JE OVERAL EN TELKENS
WEER VERBAZEN.

15-02-2017

Ook in deze serie neem ik u mee op ontdekkingsreis door Nederland. Veel opnames zijn gemaakt in de directe omgeving
van Dongen.
Er passeren zeer veel vogelsoorten de revue, waaronder toppereend en kleine toppereend, halsbandparkiet, rosse stekelstaart, roodkeelnachtegaal, witkopgors, roodhalsgans, eidereend, bonte vliegenvanger, gekraagde roodstaart, marmereend, sneeuwgors, dwerggans, mandarijneend en ijsvogel.
Een appelvink die zijn jongen voert, een blauwe reiger die zijn

verenkleed verzorgt en een vrouwtje wilde eend die door een
aantal mannetjes word belaagd. Deze vogels worden afgewisseld met bloemen, paddenstoelen, landschappen, insecten en
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dieren waaronder adder, hazelworm, bruine rat, rosse woelmuis, spitsmuis, eekhoorn, vos, ree en de heikikker in de
blauwe fase. Dit alles met ingesproken teksten en stemmige
muziek. Komt dit zien en laat je verrassen!
Wim Tuijtelaars

Uit: "Bijen", maandblad voor imkers:
BIJENPLANT IN BEELD
Gele kamille (Anthemis tinctoria)
Zoals in veel steden en
dorpen zijn de wegen
in Leiden beweegbaar.
Als gevolg van de verkeersdruk en van
nieuwe inzichten worden ze regelmatig gereconstrueerd. Na zo'n
operatie zijn de wegbermen kaal en de
Leidse wegbeheerders
zaaien ze, zij het voorlopig, vaak in met een
bloemenmengsel. Een
plant die zich uitstekend leent voor een
dergelijk mengsel is de
gele kamille. In de vrije
natuur gedraagt de plant zich ook veelal als pionier die voor de
ontwikkeling veel licht nodig heeft. Bovendien houdt de plant
van een losse zand- of leembodem die kalkrijk mag zijn maar
weinig humus mag bevatten.
Cultuurvolger
Gele kamille is een lid van de Composietenfamilie (Asteraceae) en behoort tot het geslacht Schubkamille (Anthemis).
Het geslacht telt ongeveer 100 soorten die voor het merendeel
voorkomen in het Middellandse Zeegebied, Voor Azië en Cen38

traal Azië. In ons land komen drie soorten in het wild voor. Het
zijn echte cultuurvolgers en van de gele kamille wordt wel
aangenomen dat de verspreiding vanuit het oorspronkelijke
gebied een gevolg is van de aanleg van wegen. De plant
wordt hier ook veel aangetroffen op open terreinen langs
spoorwegen. Soorten van het geslacht Schubkamille zijn gemakkelijk te onderscheiden van die van de kamille (Matricaria). De eerstgenoemde hebben een bloemhoofdjesbodem
met stroschubben, bij de kamillesoorten ontbreken ze.
Overblijvende verfplant
Gele kamille is een overblijvende plant, 20-60 cm hoog, met
wisselstandige bladeren, die dubbel veervormig gedeeld zijn
en de plant een fijne structuur geven. De stengels vertakken
zich en dragen aan het eind een bloemhoofdje. De bloeiperiode strekt zich uit van juni tot september. Een bloemhoofdje
heeft in het midden tweeslachtige buisbloemen en langs de
rand vrouwelijke lintbloemen. Beide zijn ze heldergeel en ze
bevatten een kleurstof die wel gebruikt wordt voor het verven
van wol. Daar heeft de plant ook haar naam tinctoria aan te
danken. Die is ontleend aan het Latijnse 'tinctor', afgeleid van
'tingere', verven. Het omwindsel is schotelvormig. De bodem
van het bloemhoofdje groeit tijdens de bloei verder uit in de
vorm van een kegel. De stroschubben van het bloemhoofdje
zijn lancetvormig. Ze versmallen zich halverwege sterk en eindigen in een punt. De meeldraden zijn aan de bloemkroon
verbonden en staan met aaneen gekleefde helmknoppen rond
de stamper. Als de helmhokjes aan de binnenzijde opengaan,
wordt het stuifmeel bij het langer worden van de stijl door het
kwastvormige uiteinde van de stempel naar buiten geduwd.
Tijdens het puren van de nectar strijken de bijen met de onderzijde langs het naar buiten gekomen stuifmeel, of later
langs de vorkvormige stempel. Het verzamelen van nectar
levert voor bijen geen problemen op omdat de bloemkroon van
de buisbloemen maar kort is. Gele kamille wordt daarom ook
door een grote verscheidenheid aan insectensoorten met een
korte tong bezocht. Het stuifmeel wordt door de bijen verzameld in roodbruin gekleurde klompjes. Aan de vrucht, een
nootje, ontbreekt het pappus in de vorm van een harenkrans
zoals we die bij veel andere soorten van de familie aantreffen.
Langs de bovenzijde van het nootje bevindt zich alleen een
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smalle vliezige kraag. De vrucht is in doorsnede vierkantig en
heeft een geribbelde wand.
Ook voor de tuin
Gele kamille leent zich ook heel goed voor tuinbeplanting. Zowel het blad als de bloemen zijn een verrijking voor de tuin. De
heldergele bloemen combineren goed met o.a. blauw. De
grond moet het liefst arm zijn aan voedingsstoffen omdat anders de planten ijl en slap worden. Mocht de grond toch te rijk
zijn voor de plant, dan is het toppen van de scheuten in de
voorzomer een oplossing. Door de tijd heen zijn veel cultivars
gekweekt, veelal ontstaan uit kruisingen met andere soorten.
Het verschil zit meestal in de bloemkleur: wit, bleekgeel en
diepgeel. Vermeerdering kan gebeuren door zaad of vegetatief
door scheuren of met wortelscheuten. Bij vegetatieve vermeerdering is men zeker van dezelfde soort of cultivar.

Resultaten van het vogelseizoen 2016
Nu de meeste zangvogels hun trek naar warmere oorden achter de rug hebben kijken we eens terug naar de resultaten van
het afgelopen seizoen.
De eerste "bezigheden" werden gedaan door de groep die het
onderhoud doet aan de door ons aangelegde ijsvogelwanden.
De afgelopen twee jaren hadden we succesvolle broedgevallen in één van de door ons aangelegde natuurlijke ijsvogelwand in de Dongestroom bij 's Gravenmoer. Dit jaar is er wel
activiteit gezien maar hebben we geen broedresultaten kunnen vastleggen.
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In de periode maart tot en met juli zijn een aantal leden van de
vogelwerkgroep wekelijks bezig geweest met het inventariseren (BMP-inventarisaties) van mogelijke broedgevallen van in
hun werkgebied (Huis ter Heide) broedende vogels.
Bij de groep die het deelgebied Plakkeven en Velden achter
de Spinder inventariseerden, werden uiteindelijk van 66 vogelsoorten (mogelijke)
broedgevallen vastgesteld. Twintig andere
bijzondere vogelsoorten voldeden niet aan
de interpretatie welke
gesteld worden zoals
bv. eenmalig in het
gebied aangetroffen of
buiten de datumgrenzen.
Er zijn tijdens de bezoeken door de werkgroep 15 rode lijst
soorten aangetroffen,
waaronder; tapuit,
slobeend, groene
specht, zomertortel, koekoek, wintertaling, tureluur, veldleeuwerik, boerenzwaluw, graspieper, gele kwikstaart, kramsvogel,
spotvogel, grote zilverreiger en kneu.
Een andere groep welke het deelgebied Midden inventariseren
komen respectievelijk uit op 50 vogelsoorten met (mogelijke)
broedgevallen en 10 welke niet voldoen aan de interpretatie.
De turflijst van waargenomen vogelsoorten op Huis ter Heide
bedraagt al meer dan 120 verschillende soorten.
Weer andere leden van de vogelwerkgroep doen tellingen van
vogels in stedelijk gebied, de zogenaamde MUS- tellingen
(Meetnet Urbane Soorten). Ook zijn er groepen die de PTTtelling (Post Traject Telling) doen, een telling van wintervogels.
Resultaten van deze tellingen zijn nog niet voorhanden of
moeten nog worden uitgevoerd.
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Ook heeft de vogelwerkgroep in 7 "vogelreservaten" nestkasten voor zangvogels hangen voor studies aan nestkastbroeders. Deze vogelreservaten zijn park Glorieux, park Molenweide, park Volckaert, in de tuin bij Maria-oord, op de centrale
begraafplaats de Kremer, in natuurtuin Kandoel en enkele
parken in 's Gravenmoer. In deze parken hangen 87 nestkasten.
Slechts 4 vogelsoorten hebben hierin gebroed, te weten;
koolmees pimpelmees, bonte vliegenvanger en boomklever.
Volgens de controle zijn er 204 eitjes van koolmezen, 65 eitjes
van pimpelmezen, 2 eitjes van bonte vliegenvangers en 2 eitjes van boomklevers geteld waarvan 156 koolmezen, 47 pimpelmezen, 2 bonte vliegenvangers en 2 boomklevers succesvol zijn uitgevlogen. Vermeldenswaardig is het feit dat er vele
eitjes niet zijn uitgebroed en ook vele dode jongen op het nest
zijn gevonden door vermoedelijk het slechte weer en daardoor
tekort aan voedsel.
Ook de leden van de uilenwerkgroep hebben weer 68 steenuilkasten en 35 kerkuilkasten gecontroleerd op broedresultaten. Samen met de bevindingen van de gastgevers is geconstateerd dat er bij de steenuil in 21 kasten succesvol is gebroed en dat er bij 6 kasten wel activiteit was van steenuilen
maar dat er niet in die kasten is gebroed en komen we uit op
43 uitgevlogen jonge steenuilen. Bij de kerkuilen waren in 14
kasten broedgevallen en bij 6 kasten wel activiteit maar is er
niet gebroed en zijn er 33 jonge kerkuilen uitgevlogen.
Ook hier heeft het weer een grote rol gespeeld. Door het natte
weer in een bepaalde periode waren er geen muizen beschikbaar waardoor er een voedseltekort was.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017
Woensdag 8 maart vindt deze plaats in de zaal van De Heeren van Dongen, Sint Josephstraat 187, aanvang 20.00
uur.
Graag willen wij u uitnodigen tot het bijwonen van deze bijeenkomst, om uw wensen kenbaar te maken en mee te praten
over het doen en laten van onze vereniging.
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De vergadering begint om 20.00 uur; zorg dat u op tijd aanwezig bent.
De agenda:
1. Opening van de vergadering door de voorzitter.
2. Behandeling van de notulen van de algemene ledenvergadering van 2016
3. Behandeling van de ingekomen stukken.
4. Het jaarverslag van 2016 wordt voorgelezen.
5. Het jaarverslag van de penningmeester wordt voorgelezen.
6. De kascontrolecommissie doet verslag van haar bevindingen.
7. Benoeming van de kascontrolecommissie 2017.
8. Voorziening in vacatures door aftreden van bestuursleden.
De volgende personen zijn volgens het rooster aftredend:
John van Meggelen en Fia Grootzwagers. Zij stellen zich
herkiesbaar namens het bestuur. Op grond van de statuten
kunnen uit de algemene ledenvergadering tegenkandidaten gesteld worden. De namen van deze kandidaten, gesteund door tenminste 10 leden, moeten schriftelijk bekend
worden gemaakt aan het bestuur, uiterlijk voor aanvang
van de vergadering.
9. Behandeling van de begroting voor het lopende boekjaar.
10. Bespreking van de plannen voor het jaar 2017, eventueel
behandeling van voorstellen vooraf gedaan door de leden.
11. Vernoeming van de jubilarissen.
12. Rondvraag.
13. Sluiting van de vergadering door de voorzitter.
VOORSTELLEN EN WENSEN
Natuurlijk is de vergadering er voor u allen; daar kunt u uw
voorstellen kwijt, maar toch zouden wij als bestuur het op prijs
stellen als u vooraf uw wensen al kenbaar zou willen maken bij
het bestuur, zodat het één en ander vooraf besproken kan
gaan worden en wij het antwoord op uw vragen of voorstellen
tijdens de vergadering al kunnen geven.
Zet uw voorstellen voor tochten, diaprogramma’s, films enz. op
papier en wilt u zelf ook eens wat presenteren, maak dit dan
zo spoedig mogelijk kenbaar aan het bestuur. Wij staan open
voor al uw suggesties.
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