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 Kinderactiviteiten 
 Rondleiding Munnikepark  
 Stormschade 



 
 

 

  

   

  

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 maand maart deed manhaftige pogingen  om aan de nade-
rende lente te ontsnappen. Zij roerde flink haar staart. April  
daarentegen wou dit keer duidelijk  iets anders en gaf het 
oprukkende voorjaar ruim baan. Mens en natuur knapten daar 
zienderogen van op. Het park komt weer tot bloei en hoewel er 
in elk jaargetij wel iets te genieten valt, ontwikkelt  het park 
zich juist in de lente  tot haar mooiste gedaante.  Van het 
sappigste groen naar de meest rijkgeschakeerde kleuren-
pracht….overal ervaren we het opnieuw begonnen leven.  Dat 
vraagt om dadendrang en Jan Beerentemfel onthult dat in de 
plannen voor 2018. Maar ook in de winterse kou werd niet 
stilgezeten. Jan noteerde dat sommige stoere vrijwilligers niet 
te beroerd waren om in de vrieskou allerlei noodzakelijke 
klusjes op te knappen. Zo namen zij na de storm belemme-
ringen weg voor wandelaars. Ria van Dijl wandelde samen met 
Frouke en zij doet er hier verslag van. Ook Leny Mars ging 
voor in een educatieve wandeling waar Fred in meeliep. Het 
duizelde hem van haar uitgebreide kennis en beschroomd  
bericht hij daarover. De onvermoeibare vogelkenner Ron 
Stevense praat ons bij over de ganzen en doet ook verslag van 
een professionele presentatie vanuit de Amsterdamse Water-
leidingduinen. Wilma beschrijft de rozen uit het Rosarium die 
aan een voorjaars-snoeibeurt toe waren. Uit haar artikel blijkt 
dat dit met het nodige beleid en kennis van zaken moet 
gebeuren.  Het Rosarium is voor velen de trots van het 
Arboretum en kan dankzij de vrijwilligers die trots blijven 
verdienen. Nu we het toch hebben over het Arboretum…..het is 
goed te wijzen naar het verslag van Connie van Schaik over de 
boomplantdag. Een educatieve gebeurtenis, zoals ook de ande-
re kinderactiviteiten van het team IVN-schoolgidsen. Leren 
genieten van de natuur staat hoog in het vaandel bij Lidy van 
der Lans; zij waakt er dan ook voor dat er niets wordt vernield.  
In dit nummer maken we kennis met Wil Haverdings die 
voortvarend aan de slag is gegaan als coördinator van de gast-
vrouwen en -heren.  Helaas staat er tegenover het nieuwe leven 
ook het afscheid van het leven.  Dat lot trof deze keer Willem 
Monshouwer. Martin de Bruin herdenkt hem in dit nummer. 
 

Aan deze uitgave werkten mee: Jan Beerentemfel, Martin de 
Bruin, Ria van Dijk, Marjan ‘d Hond, Connie van Schaik en 
Ron Stevense 

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 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. 



 


