
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 
 

 

21ste jaargang                                                   1e kwartaal 2017 

 Natuurwerkdag 
 Kerststukjes maken met de vrijwilligers 
 Een deftige familie 
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VAN DE REDAKTIE 
 

Wim Los, voorzitter van de Stichting Natuur en Landschap 

Zwijndrechtse Waard, kon opgelucht ademhalen, toen hij na de 

afzeggingen vanwege het te verwachten barre winterweer, de 

eerste dappere vrijwilligers al voor 16.30 uur zag binnendruppe-

len. Voor de laatkomers bleken tenslotte alleen nog staanplaatsen 

over. Toen kon hij iedereen welkom heten. Menigeen zal met een 

zucht van verlichting het voorbije jaar achter zich hebben gelaten. 

Erg veel goeds heeft het de wereld namelijk niet gebracht, maar 

als we onze voorzitters mogen geloven (en waarom niet?) bete-

kent een nieuw jaar nieuwe kansen. De blik gericht op positieve 

zaken, adviseren zij en vooral op de natuur die zich niets aantrekt 

van de strapatsen van zogenaamde wereldleiders. Twee voor-

zitters liepen met ons het oude jaar door, maar hielden de blik op 

de toekomst gericht. Lees hierover meer in deze Wetenswaard. 

Van het thuisfront is wel veel goeds te melden. Zo houdt Harrie 

ons op de hoogte van de voortgang van de verbouwing van          

’t Weetpunt, die dankzij de vele vrijwillige handen die worden 

toegestoken, ver gevorderd is. Ron Stevense legt ons uit hoe het 

met de stand van het water in de Zwijndrechtse Waard is gesteld. 

De onvermoeibare Lidy praat ons bij over de vele activiteiten die 

zij voor de jeugd organiseert. Zij is naarstig op zoek naar school-

gidsen. Kijkt u ook eens in een verloren hoekje? Zij zal u dank-

baar zijn. Terugblikkend op activiteiten van het afgelopen jaar 

brengt Tine het maken van  kerststukjes nog in herinnering. We 

hebben weer een boom van het kwartaal. Wilma zocht voor ons 

de Viburnum uit, die te trots is voor een echt Nederlandse naam. 

Het rosarium is vernieuwd en Marjan spreekt ons toe in tuintaal. 

De werkgroep flora en fauna zit ook niet stil en Ron en Jacques 

maken melding van de oeverzwaluwenrand, het project Kern met 

Pit en de stand van zaken omtrent crowdfunding Hooge Nesse.  

En dan schreef Jan nog een In Memoriam voor de ons helaas op 

85-jarige leeftijd ontvallen Wijnand Euser, zanger en natuur-

vriend. Veel dank zijn wij verschuldigd aan Wout Bosma, in het 

dagelijks leven gitaarbouwer met een enkel uitstapje naar de 

contrabas, die zich zette aan het weer zit-en toonbaar maken van 

bankjes in de wilgenmand. Kortom, een veelzijdig nummer, waar 

veel leesplezier aan valt te beleven. 
 

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE: 

Ron Stevense, Team Lidy van der Lans, Jaques Rozendaal, Jan 

Beerentemfel, Marjan ‘d Hond en Tine de Kievit 
 

MEDEDELINGEN  
 

Kopij voor het volgende nummer liefst per e-mail, dient op  
15 maart 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. 

21
ste

 jaargang,   1
e
 kwartaal 2017 

 

PUNTJES OM TE WETEN 



   

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De productie van deze Wetenswaard is mogelijk gemaakt door 

Onze sponsors! Wij zijn trots op hen. 



 


