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REDAKTIE                                                  
 

Wilma Stegeman  610 48 70 

Fred Ligthart   610 27 79 

Harrie de With   682 33 46

  

Productie en Lay-out:    
Tine de Kievit-van Halm  610 34 19 

E-mailadres: tinedekievit@chello.nl   

Drukkerij  dmdr 
 
BESTUUR STICHTING NATUUR & LANDSCHAP 
ZWIJNDRECHTSE WAARD: 

Voorzitter        
Wim Los 610 05 86 

Secretariaat en Sponsoring           
Cees Roosendaal        610 18 79 

Postbus 1206 

3330 CE Zwijndrecht 
 

Penningmeester  
Gert de With   618 59 39 
 

COÖRDINATOREN 

Werkgroep Flora en Fauna:      

Ron Stevense    612 03 66 

Natuureducatie  
Lidy van der Lans-Exler    681 26 29  

Ruimtelijke Ordening  

Martin de Bruin   610 28 22 

Exposities 

Hans Stegeman   610 48 70 

Beheerder 't Weetpunt:  

Willem de Jong    610  01 31 

 
 

BESTUUR VER. ARBORETUM MUNNIKE PARK: 
 

Voorzitter       

Jan Beerentemfel  619 02 35 

Vice-voorzitter:  

Leny Mars-Vonk    612 79 67 

Penningmeester   

Leo de Best    610 22 22 

Secretariaat  

Andries van der Ent    610 23 18 

Postbus 1068  

3330 CB  Zwijndrecht 

Tine de Kievit-van Halm 610 34 19 

Sonja Kock-Baan  610 11 60 

 
 

LEDENADMINISTRATIE SNLZW  EN  VAMP 

T. de Kievit-van Halm    

Hillenraad 31,   

3334 BK Zwijndrecht  

   

    

 

 

VAN DE REDAKTIE 
De winter had ons toch al  redelijk behandeld en voor we het 
beseften, krokuste het Munnikepark er in  februari lustig op los. 
Terwijl  deze maand  de natuurliefhebbers het bos in stuurde 
met het idee dat de lente dit jaar al vroeg begonnen was, 
maakte  maart hen een illusie armer. Nat en  kouder dan 
gebruikelijk in deze periode vonden de bomen het dan ook 
verstandiger om het uitbotten nog even uit te stellen. Maar  ook 
al doet april wat-ie wil;: de officiële lente is nu onverbiddelijk 
ingetreden en  de natuur komt altijd weer op haar pootjes 
terecht. Soms moet de mens daar een handje bij helpen.  Zoals 
bij  de ontwikkeling van de derde fase van het Develbos 
bijvoorbeeld. Wethouder Mirck weet daar alles van en wilde  
zijn kennis graag met ons delen. Helaas gooide zijn ziekte, 
waarmee wij hem van harte beterschap wensen,  wat roet in het 
eten. Willem Monshouwer is als, lid van de werkgroep R.O. 
goed op de hoogte en hielp ons uit de brand.  Bij de bomen-
plantdag op 16 maart bleek  het voornamelijk de inzet van de 
jeugd die nog in de lentefase van het leven verkeert.  Dat 
natuurliefhebbers zich trouwens nooit uit het veld laten slaan 
bewijst Harrie in zijn verslag over de vogeltelling. Lees en tel 
met hem mee. Wilma vertelt ons  waarom die karaktervolle  
roos die in het rosarium staat te schitteren, waard is de naam 
Ingrid Bergman  te dragen.  Ze wijst ook nog eens op de boom 
van de maand, die de fraaie naam Gleditsia Sunburst mag 
dragen.  En Hans Stegeman  kondigt de nieuwste tentoon-
stelling  aan. Daarvoor moet u dan wel even naar ’t Weetpunt, 
maar die gang is de moeite waard.  Wel eens op de gele border 
gelet?  Jan Beerentemfel vraagt hier uw aandacht voor. Ingrid 
Blikkendaal wijdt de lezer in op de heilzame werking van de 
aromatherapie. Dat Lidy van der Lans zich onvermoeid inzet 
om met de jeugd  op speelse wijze  de geheimen van de natuur 
te ontraadselen, blijkt ook deze keer weer.  Ga nu ook eens op 
ontdekkingstocht door De Hooge Nesse. Maar alle nieuws 
komt voort uit het verleden. Daarom  wordt er ook teruggeblikt 
in dit nummer, niet alleen op de kruidentuin, maar er wordt ook 
een blik geworpen op het begin van Wetenswaard waar Tine en 
Rien Jille alles van weten. Kortom ,de lente heeft de haar toe-
komende plaats ingenomen  en daar willen we in de nummer 
graag van getuigen..   
 

De redactie 
 

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE: 

Jan Beerentemfel, Connie van Schaik-Dubbelman, Lidy  van der 

Lans, Attie Zandee, Marjan d’Hond en  Ingrid Blikkendaal 
 

MEDEDELINGEN  
 

Kopij voor het volgende nummer liefst per e-mail, dient op  
15 juni te zijn ingeleverd bij tinedekievit@chello.nl. 
Websites:      Stichting      www.natuur-zw.nl 
                      Vereniging   www.arboretummunnikepark.nl 
 Adres ‘t Weetpunt: Develpad 169, Postbus 1206   
                                3330 CE Zwijndrecht  078- 610 45 17 
Informatie over de busdiensten is te vinden op verschillende websites, 
Buslijn 17 (Zwijndrecht-Barendrecht v.v.) halte Lindeweg, Zwijndrecht. 

 

 

WETENSWAARD verschijnt vier maal per jaar. 
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De productie van deze Wetenswaard is mogelijk gemaakt door  
 

 

Onze sponsors! Wij zijn trots op hen. 



 


