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 Struik van de maand 
 Gebruik ’t Weetpunt 
 Tussen groen en grijs 



 
 

 

  

   

  

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 

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 

Beheer 't Weetpunt:  

Harrie de With                               682 33 46      

Cees de Baat (agenda planning) 

                                               06 1073 2313 
 

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 

Rob Kaim    

Tine de Kievit-van Halm 610 34 19 

Sonja Kock-Baan  610 11 60 
 

 

LEDENADMINISTRATIE SNLZW  EN  VAMP 

Tine de Kievit-van Halm    

Hillenraad 31,   

3334 BK Zwijndrecht  

E-mailadres: tinedekievit@chello.nl   

 

   

    

 

 

VAN DE REDAKTIE 
 

De lente is dan toch aangebroken! We moesten wachten tot 

eind maart voor de eerste lekkere zonnige en zwoele dagen en 

het eerste groen aan de bomen. Maar toen ging het snel. De 

lammetjes dartelden weer door het gras en de koeien mochten 

ook weer naar buiten (behalve hun soortgenoten in de 

loopstallen dan….) .  

In deze Wetenswaard blikken we soms terug op de winter, 

maar kijken we ook naar de lente. U vindt een artikel over de 

aanplant van jonge bomen die de oude, zieke exemplaren 

moeten gaan vervangen. Ook een bericht over een noodkap 

van enkele wilgen langs het Waalpad. Dood en nieuw leven, 

winter en voorjaar dus. Helaas moeten we ook in deze 

Wetenswaard weer stilstaan bij het heengaan van een van 

onze vrijwilligers: Edy Lintsen. 

En dan is er nog een andere vorm van ‘dood’, namelijk de 

vondst van drie dode ganzen, waarbij alleen het borstvlees 

was verwijderd. De daders hadden niet eens de moeite 

genomen de mishandelde karkassen op te ruimen. Een 

afschuwelijke aanblik voor de langslopende wandelaars!  

Dit voorjaar is weer een enthousiaste groep deelnemers aan  

de slag gegaan voor de schoolgidsencursus. Dat hun werk 

belangrijk is voor de jeugd, kunt u lezen in de stukjes over  

de diverse kinderactiviteiten van het Team Lidy van der Lans.  

In het rosarium wordt het straks weer een feest van kleuren  

en geuren. Er zijn een aantal nieuwe soorten rozen geplant en 

we hopen daar al snel van te genieten. En in de zomeravonden 

hopen we vaak de roep van de koekoek te horen. De koekoek  

is dit jaar de favoriet van de Vogelbescherming. 

Fred Ligthart heeft een paar regelmatige bezoekers van het 

park geïnterviewd; zij komen zo vaak langs en zijn zo blij  

met het werk van de vrijwilligers dat zij ieder jaar voor een 

traktatie zorgen!  

En dan nu op naar het voorjaar en de zomer!  
 
 

 

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE: 

Ron Stevense, Team Lidy van der Lans, Attie Zandee, Jose van 

Holsteyn, Leny Mars, Jan Beerentemfel, Marjan d’Hond en 

Tine de Kievit  
 

 

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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PUNTJES OM TE WETEN 



   

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De productie van deze Wetenswaard is mogelijk gemaakt door 
 

 

Onze sponsors! Wij zijn trots op hen. 



 


