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 Kinderactiviteiten 
 Opening zwaluwenwand 
 Studiereis Vrijwilligers 
 Stormschade 
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VAN DE REDAKTIE 
Lieve mensen wat zijn we verwend, deze voorzomer. 
Wekenlang hebben we kunnen genieten van zonnige warme 
dagen en zwoele avonden waarin we nog laat buiten konden 
zitten.  Maar helaas, we moeten ook aanzien dat de natuur het 
zwaar heeft door de aanhoudende droogte. Vogels kunnen 
geen voedsel vinden in de harde droge bodem, bomen en 
struiken laten hun bladeren vallen. De Zwijndrechtse Laan 
van Nederhoven ligt inmiddels bezaaid met de afgeworpen 
bast en droge bladeren van de uitgedroogde platanen. Wie 
met vakantie ging, vond na terugkeer de tuin op apegapen. 
We willen geen kostbaar (drink)water vermorsen, maar als 
we de tuin zien verdorren, dan moeten we wel sproeien.  
Gelukkig kan er  in het park gesproeid worden met water uit 
de gracht. De eenjarigen staan er dan ook schitterend bij, 
zoals u kunt lezen en zien in dit nummer. De rozen reageer-
den ook goed op het warme weer. Dit keer een artikel over 
een gesponsorde roos (jawel, die bestaan). Verder twee 
heuglijke feiten:  de opening van de wand met nestelruimten 
voor zwaluwen en vleermuizen en de opening van de speel-
polder in Heerjansdam.  Veel mensen gingen een dag uit: de 
IVN-schoolgidsen blikken terug op een zeer geslaagde 
excursie ter gelegenheid van hun 10-jarig bestaan. Zij 
bezochten Tiengemeten, waar veel te doen is: van museum-
bezoek en wandelen tot rijden in een Tuktuk. De vrijwilligers 
van het Munnikepark wendden dit keer  de steven naar het 
zuiden. Eerst naar Yerseke, waar zij kennismaakten met flora 
en fauna van de Oosterschelde. Daarna naar Arboretum 
Kalmthout, waar niet alleen veel te zien, maar ook veel 
interessants te horen was. U kunt genieten van hun verslag en 
van de mooie foto’s. Ook een heleboel kinderen hebben dank 
zij de schoolgidsen genoten van de zomerse dagen. En niet 
alleen de kinderen, ook twaalf  Ridderkerkse dames wisten 
de weg te vinden naar de activiteiten van de IVN natuur-
gidsen. En heeft u al gezien dat de reiger weer in de Frans 
Høviggracht staat? Wij wensen u deze zomer nog veel mooie 
dagen en heerlijke avonden toe, maar dan wel met af en toe 
een lekker buitje regen.  
 

Aan deze uitgave werkten mee: Ron Stevense, Helene Toepoel, 
Leo Jansen, Ben Mars, AttyZandee, Lidy van der Lans, 
Natuurteam Conny en Jet, Jan Beerentemfel, Wim Los en 
Dieke Morks. 

MEDEDELINGEN  
Kopij voor het volgende nummer liefst per e-mail, dient op  
15 september te zijn ingeleverd bij tinedekievit@ziggo.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. 
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De productie van deze Wetenswaard is mogelijk gemaakt door 
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