
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 
 

 

22ste jaargang                                                                      4e kwartaal 2018 

• Dag van Duurzaamheid 

• Boom van het kwartaal: Lijsterbes 

• De bus 



 
 

 

  

   

  

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@ziggo.nl   

 

   

    

 

 

VAN DE REDAKTIE 
De zomer wist van geen wijken en liet de herfst nog even in 
de wachtkamer achter. Hier en daar begonnen wat bomen 
mondjesmaat weer wat uit te botten, werden er piepjonge 
vogeltjes gespot die een gevoel van mei opriepen en bleven 
rozen zich nog laven aan de verwarmende zon. Wat een 
cadeautje, riep menigeen, die niet vies is van wat extra 
vitamine D. Toch schuilt daar ondanks de schone schijn ook 
iets verontrustend achter. De natuur is van slag. Daar zijn 
vriend en vijand het over eens en dat heeft veel kwalijke 
gevolgen. Die moeten bestreden worden, maar dat is vooral 
door tegenwerkende economische belangen een moeizame  
strijd. Kleinduimpje tegen de grote grimmige reus. Op de dag 
van de Duurzaamheid kon men daar meer over te weten 
komen, waarbij het enthousiasme van de vrijwilligers die 
zich inzetten voor de zorg van de natuur aanstekelijk was. 
Fred vertelt daarover in een kort verslag. Maar elders gaat 
men onverdroten voort om ons opmerkzaam te maken dat er  
nog steeds erg veel te genieten valt in de natuur. Zo neemt 
Jacques Rozendaal een kijkje in het rijk der insecten en biedt 
zelfs een workshop aan voor wie meer wil weten. Nog meer 
over insecten komt u te weten door de onvermoeibare Ron 
Stevense. Jan Beerentemfel laat u nader kennis maken met de 
bomen in het park, terwijl Sonja Kock van Jan Vleghert heeft 
geleerd hoe we daar mee om moeten gaan. Met dank aan 
Lidy van der Lans komen de tripjes met kinderen in de bus.  
Het team van IVN heeft ook niet stilgezeten, gezien de 
tandentocht, de konijnenspeurtocht en hun scharrelkids. Jan 
Beerentemfel ontwaart blije gezichten bij mensen met een 
beperking, die de vrijwilligers in ons park mogen komen 
helpen en hij merkt op dat honden soms slimmer zijn dan hun 
baasjes. Met het oog op een rooskleurige toekomst neemt 
Wilma rozen onder de loep en maakt ons ook nog wijzer over 
de sorbus. Marjan d’Hond spreekt nog steeds tuintaal en zo 
valt er in dit nummer zoveel te smullen, dat nog eens duide-
lijk wordt, dat we de natuur niet mogen misbruiken en zeker 
ook niet mogen laten misbruiken. 
 

Aan deze uitgave werkten mee: Ron Stevense, Jacques 

Rozendaal, Jan Beerentemfel, |Marjan ‘d Hond, Sonja Kock, 

team IVN Natuurgidsen  

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. 

 

 

WETENSWAARD verschijnt vier maal per jaar. 

22ste jaargang, 4e kwartaal 2018 

 

PUNTJES OM TE WETEN 



  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De productie van deze Wetenswaard is mogelijk gemaakt door dmdr 
 

Onze sponsors! Wij zijn trots op hen. 



 


