
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

   

 
 

 

23ste jaargang                                                                          1e kwartaal 2019 

• kerstrun 

• jeugdactiviteiten 

• Kerststukjes maken 



 
 

 

  

   

  

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 

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 

Het waren twee voorzitters die op zaterdag 4 januari het 

nieuwe jaar in ‘t Weetpunt officieel inluidden. Wim Los 

namens de SNL&ZW en Jan Beerentemfel namens de 

VAMP. Beiden keken nog eens terug op het afgelopen jaar, 

maar wierpen ook al een voorzichtige blik in de toekomst.  

Jan Beerentemfel weet als geen ander dat er geen toekomst 

is, als er geen verleden bestaat. Daarom herinnert hij ons aan 

het prille begin van de ontwikkeling van het Munnikepark.  

Daarvoor is hij in een oude doos gedoken. En voor het 

komende jaar ziet hij uit naar het onderhoud van de struiken 

en van de bomen, waarvoor toch echt professionele bijstand 

noodzakelijk blijkt. De voorzitters hadden ook droevig 

nieuws te melden door stil te staan bij het verlies van twee 

markante mannen in het afgelopen jaar en het plotseling 

overlijden van onze nieuwste vrijwilliger op 31 december jl. 

Meestal echter gaat het verleden bijna naadloos in de toe-

komst over. Dat maakt de enthousiaste vogelaar Cornelis 

Fokker duidelijk. Hij neemt ons mee in zijn boeiende reis op 

zoek naar de waterpieper. Dat valt ook te lezen bij de vrijwil-

ligers van de IVN Scharrelkidsmedewerkers. Wie de jeugd 

heeft, heeft de toekomst, nietwaar? Twee terugblikken op het 

maken van de kerststukjes: ėėn van de hand van Harrie en het 

andere van Hanny Glastra van Loon die de lezer warm maakt 

om komend jaar mee te doen. Wilma duikt in haar eigen 

verleden met haar bijdrage over de taxus, en verwijst ons  

naar het rosarium, waar een enkele roos de winter standvastig 

weerstand biedt. Op openhartige wijze geeft IVN vrijwilliger 

Conny van Schaik antwoord op de vragen die haar door Fred 

worden gesteld. Ze doet dit vooral, omdat ze vindt dat 

mensen die ieder op zijn eigen wijze met een zelfde doel 

voor ogen, een bijdrage leveren, niet in hun eigen hokje 

moeten blijven zitten en veel van elkaar kunnen leren.  Er 

valt dus veel te genieten in het eerste nummer van dit jaar. 

Wellicht dat het lezers enthousiast maakt om zelf eens wat 

vrijwilligerswerk in en voor de natuur te doen. 
 

Aan deze uitgave werkten mee: Jan Beerentemfel; Cornelis 
Fokker; Hanny Glastra van Loon; Leny Mars; vrijwilligers 
IVN Scharrelkids: Nanda, May, Sander, Annie, Leo en Lidy 

MEDEDELINGEN  
Kopij voor het volgende nummer liefst per e-mail, dient op  
15 maart 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. 

23ste jaargang, 1e kwartaal 2019 

 

PUNTJES OM TE WETEN 



  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De productie van deze Wetenswaard is mogelijk gemaakt door dmdr 
 

Onze sponsors! Wij zijn trots op hen. 



 


