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 Kinderactiviteiten 
 Werkzaamheden Munnikepark 
 Toekomst van de bij 
  



 
 

 

  

   

  

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 
Terwijl november ons  een voorproefje gaf wat  een winter zou 
kunnen worden, bleken in het park ondanks het duidelijk ontberen 
van zon, narcissen hun nieuwsgierige kopjes al in december 
boven de herfstbladeren en het natte gras uit te steken, vol ver-
langen naar een lente die zich volgens het spoorboekje toch  nog 
een poosje op zich moest laten wachten. Maar het mensenkind dat 
op school over orde en regelmaat in de loop der seizoenen heeft 
geleerd, werd er een beetje van de wijs door gebracht. Was de 
natuur een beetje van slag, of trekt die zich niks aan van eigen-
wijze schoolmeesters? Of zijn dit bijzondere narcissen die 
bijzonder vroeg bloeien? En toen kregen we na de nieuwjaars-
bijeenkomst plotseling toch nog een beetje winterse kou, 
waardoor  dit nummer toch ook weer een echte wintereditie 
worden.  Met een terugblik op kerst en het op 6 januari inluiden 
van een kakelvers nieuw jaar, waarin bemoedigende woorden 
werden gesproken, zitten we dan midden in de meteorologische 
winter. Het ontspruitende  jaar werd op 6 januari met een praatje 
bij een plaatje ingeluid door Wim Los, de voorzitter van de 
Stichting, en  Jan Beerentemfel, als voorzitter van de Vereniging, 
die zijn genoegen kenbaar maakte over alle zaken die door de 
vrijwilligers waren bereikt. Wij blikken daar nog even op terug.  
Dat doet de onvermoeibare Ron Stevense met zijn bijdragen over 
de natuurwerkgroep ook. Maar daar laat hij het niet bij, want ook 
over de paddenpoel aan het Waalpad en de toekomst van de 
bedreigde bij laat hij zijn licht schijnen. Tine herinnert ons nog 
even aan het maken van de kerststukjes, die onder het toeziend 
oog van Metha tot stand zijn gekomen. Zowel de werkzaamheden 
als het resultaat zijn op foto’s samengevat.  Maar kerststukjes 
maken is beslist niet de enige activiteit, laat Tine  weten. Er zijn 
nog genoeg werkzaamheden in het Park die  liggen te wachten, 
waar nieuwe vrijwilligers van harte voor worden uitgenodigd.  
Wilma vond twee levende fossielen. Haar kennis over twee 
cipressen wil ze graag met u delen.  Ja, en dan Lidy, die de ene 
keer met Ellen , de andere keer met Idse en dan weer met Atty 
verslag doet van haar tomeloze inzet om de jeugd van de natuur te 
laten beleven. Geerda Plokhooij schrijft  over de kerstwandeling 
en Jan Beerentemfel herdenkt Nezi Roubos.  
 

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE: 

Ron Stevense, Tine de Kievit,  Lidy van der Lans, Attie Zandee, 

Jacques Rozendaal, Marjan ‘d Hond, Geerda Plokhooij en Jan  

Beerentemfel. 

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 4517 
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. 



 


