
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

23ste jaargang                                                                          3e kwartaal 2019 

• jeugdactiviteiten 

• Kiboehoeve 50 jaar 

• EXPO insecten 
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VAN DE REDAKTIE 
De zomer trakteert  ons dit jaar op  veel verrassingen. Als voorge-

recht legde  juni  zo’n fris begin op ons bordje dat we ons  met recht 

konden afvragen of dit nu de zomer was waar we op zaten te 

wachten. In februari  had het weer zich al van een andere kant laten 

zien.  Met het hoofdgerecht werd evenwel een warme maaltijd 

aangeboden die  op oventemperatuur werd opgediend.  Het nagerecht 

blijft nog even een  verrassing, maar ook dat zullen we moeten 

verteren zoals het komt. Nee, er is geen menukaart  op basis waarvan 

we een bestelling kunnen plaatsen. Toch kleeft er een onmiskenbaar 

voordeel aan.  Er is namelijk geen gespreksonderwerp waar we zon-

der botsende meningen altijd over kunnen praten, ook met volstrekt 

onbekenden.   Je hoeft daar ook nog eens  geen echte natuurlief-

hebber voor te zijn  Dan is het weer te koud, dan weer te warm, dan 

regent het teveel en dan is het weer te droog.  Toch is er langzamer-

hand wel tot de meest verstokte uilenbal doorgedrongen dat er echt  

verandering in de natuur gaande is.  Kleine zaken blijken opeens 

grote zaken te zijn. Daar wijst Jacques Rozendaal  op in zijn 

openingsspeech bij de expo in ’t Weetpunt. Die gaat over insecten. 

Kleine beestjes, die vroeger vooral met bestrijdingsmiddelen tege-

moet werden getreden,   maar nu toch belangrijker blijken dan ooit 

werd gedacht. Over klein en belangrijk doet het team van o.a. Nanda 

en Lidy, verslag, terwijl  Annie, Conny en Geerda het 50-jarig 

bestaan van de Kiboehoeve in herinnering brengen. Ook Jan 

Beerentemfel  is voor herinneringen weer eens in De Oude Doos 

gedoken. Eens te meer blijkt dat alle werk niet zonder vrijwilligers 

kan. Die zijn nooit uitgeleerd en daarvoor gaan ze jaarlijks op 

studiereis. Dit jaar was o.a de Appeltern het doel. Hanny Glastra van 

Loon doet daar enthousiast verslag van. Ondanks de overvloedige 

regen, bekroop haar de neiging daar wel eens te  overnachten.  Beleef 

die dag mee in haar uitgebreide verslag.  Over een andere vrijwilli-

gersdag valt te lezen in een stuk van Jeroen Pullens. Wat voor 

vrijwilligers van het arboretum  respect afdwingt, is de waardering 

van professionele kwekers voor de kwaliteit van hun  werk  in het 

Munnikepark. Daar over schrijft Leny Mars.  Hanny Glastra van 

Loon wijst nog op de eenjarigen, die ‘t Weetpunt in het zonnetje 

zetten en Jan Beerentemfel  buigt zich over de stokroos Kortom, over 

verleden en toekomst, over klein en groot, genoeg  te lezen in dit 

zomernummer.  
 

Aan dit nummer  werkten mee: Jan Beerentemfel;;  Hanny Glastra 

van Loon;  Leny Mars; Jeroen Pullens;  Jacques Rozendaal;  het team 

van IVN ‘ers  (Nanda, Lidy, Conny, Annie,  Geerda) 
 

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. 

23ste jaargang, 3e kwartaal 2019 

 

PUNTJES OM TE WETEN 



  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De productie van deze Wetenswaard is mogelijk gemaakt door dmdr 
 

 

Onze sponsors! Wij zijn trots op hen. 



 


