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Van de redactie
 

 

foto: Ilona Muskens

IRIS VAN DER VLERK
 
Het eerste nummer van de 50e jaargang.  Natuursigna
len, vijftig jaar geleden begonnen als een blad van een
paar A4tjes, toen contactorgaan genoemd. Door de jaren
heen diverse metamorfoses ondergaan, van A4 naar A5,
terug naar A4, van zwart-wit uitgaven naar twee kleu
rendruk tot een volledige uitgave in kleur. 
 
Boven dit artikel een kleurrijke foto die met wat fantasie
een explosie laat zien van stuifmeelkorrels, een feestelijke
foto die mooi aansluit bij én de lente én de mijlpaal van
vijftig jaar verenigingsblad, hoewel dat laatste wat dis
cussie oproept over de precieze datum.
 
Het thema dit keer is bedreiging en dat leverde een paar
artikelen daarover op. Daarnaast ook een artikel over de
voortgang in het Markdal met een interview over het pro
cesverloop. Over de verdere herinrichting Lage Vuchtpol
der met zijn ooievaars, de noodzaak van de tuinvogeltel
ling en de vraag of de vogelaar op zijn retour is of juist
weer in opmars. Dat laatste lijkt meer van toepassing en
dat is een heugelijke ontwikkeling.

 
Nieuwsgierig naar de volledige uitslag van de tuinvogel
telling? Je vindt hem op internet onder nationale tuinvo
geltelling. Je kunt er je postcode intoetsen en zien hoe het
lijstje er in jouw straat of buurt uitziet. Bij 'opmerkelijke
resultaten' kan je via een schuifbalk zien hoe de top tien
door de jaren heen is veranderd.
 
Laatste nieuws van het bestuur: na het vertrek van Aad
van Diemen als bestuurslid van IVN Mark & Donge hebben
zich twee kandidaat-bestuurders aangemeld: Peter van
der Ark en Judith Corsmit. Beiden hebben al een bestuurs
vergadering bijgewoond. In een latere editie zal je er meer
over lezen, middels de bekende Tien vragen!
 
 
Elke keer krijgen we prachtige foto's toegstuurd. Het is
altijd lastig kiezen, dan zou je willen dat je ze allemaal
kunt plaatsen. Foto's die dit keer niet geplaatst worden,
kunnen we mogelijk in volgende edities gebruiken. Weet
je dat je sinds de nieuwe website in de lucht is foto's van
de fotowerkgroep kan bekijken! Gewoon op de startpagina
naar beneden scrollen.
 
Veel kijk- en leesplezier
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de vogelaar
Bedreigd of  in opmars?
 
WOUTER STAATS
 
Ook dit jaar zijn er weer volop vogelaars in de ijzige kou
de tuin ingetrokken om een half uur lang vogels te tur
ven voor de Tuinvogeltelling. Het klinkt én is ook niet zo
spannend als in de Biesbosch de zeearend zien vliegen,
maar het is wel bittere noodzaak!
 
Bittere noodzaak omdat het met sommige soorten, zoals
de groenling, al tijden niet goed gaat. De trendlijn laat
namelijk zien dat vanaf 2008 nog maar een kwart van de
groenlingen zijn gevonden in stedelijke gebieden. De Vo
gelbescherming wijdt de afname aan (1) het ontbreken
van dichte struiken zoals coniferen waar groenlingen
graag in broeden én (2) mogelijk aan de vogelziekte ‘het
Geel’ die de laatste jaren steeds meer de ronde doet.

 
De huismus, koolmees en pimpelmees zijn dit jaar het
meeste gespot. Ondanks dat ze het meeste zijn geteld, zijn
ook deze vogels in aantallen over de jaren heen sterk af
genomen. De huismus is bijvoorbeeld met 50% afgeno
men sinds de jaren 80. Zorgwekkende cijfers.
 
Nu we het toch over rare vogels hebben; hoe staat eigen
lijk met de vogelaars? Dit jaar deden er maar liefst
122.000 tellers mee, minder dan de voorgaande coronaja
ren 2021 en 2022, maar wel een forse stijging van bijna
25% ten opzichte van 2020.
 
Een positief teken op nationaal niveau en ook te zien bij
de IVN vogelcursus. Een grote diverse groep beginnende
vogelaars gaat er de komende maanden op uit om meer te
leren over de ‘basis’ vogels. Er is zelfs een wachtrij voor
de cursus het jaar erop!
Dus met de vogelaar zit het wel snor: hopelijk zet deze
trend zich voort in de Tuinvogeltelling van 2024. 

foto: Rob Zonder, Groenlingen 
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Markdal
Vaart in Markdal
ontwikkeling
 
JOOP VAN RIET
 
Na twee jaar stagnatie is er weer vaart gekomen in het
beekherstel van het Markdal. Als eerste wordt gewerkt
aan het verder vorm geven van het ontwerp vanaf de
Vlaamse grens tot de stuw Galder.. IVN Mark & Donge is
al zo’n 15 jaar één van de initiatiefnemers voor het na
tuur- en beekherstel in het Markdal De nieuwe aanpak
houdt ook in dat het waterschap Brabantse Delta de trek
ker en regievoerder is. Niet alleen voor het ‘water’ deel,
maar ook voor de natuur op het land. Dus een bredere
taak voor het waterschap, namens de provincie.
 
Onvermijdelijk: na twee jaar stagnatie blijken er nieuwe
ideeën ontstaan te zijn. Zo bleek Natuurmonumenten de
nieuwe meander niet meer over hun terrein bij Galder,
maar op de oostoever te plannen. Een vijftal leden van
Natuurmonumenten uit het Markdal vroegen via de Leden
Commissie van Natuurmonumenten om een toelichting.
Een veldbezoek vooraf van Dick Klees en Jeroen Stoutjes
dijk gaf aan dat de natuur zich op het NM terrein positief
ontwikkeld had en verstoring door aanleg van meanders
negatief zou zijn. Dus aanleg meanders op de oostoever
met meer natuur ook daar zou per saldo gunstiger zijn,
was de gezamenlijke conclusie en werd het uitgangspunt
voor het verdere ontwerp.
 
De Vereniging Markdal duurzaam & vitaal wordt gezien
als de gesprekspartner vanuit de regio, als ‘geheugen en
geweten’. De inbreng van betrokkenen als Dick Klees,
Jeroen Stoutjesdijk, Joop van Riet, Piet van Iersel loopt
dan ook via de Vereniging Markdal vanuit een ‘deskundi
gen’-groepje met natuur- en landbouwachtergrond, ge
coördineerd door bestuurslid Nellie Raedts. De Vereniging
Markdal is blij met alle bijdragen van mensen uit de
streek om die afgestemd in te brengen bij het overleg met
het Waterschap.
 
Op de site van Brabantse Delta staan ook de informatieve
nieuwsbrieven over het Markdal. Er wordt nu hard ge
werkt om vanuit het Voorlopig Ontwerp (VO) het Defini
tieve Ontwerp (DO) vast te stellen. De inspraakronde start
in mei en de oplevering zal in juni 2024 zijn. 'Aan de inzet
van het waterschap zal het niet ontbreken' zei het DB lid
Louis van der Kallen al op de startavond in De Leeuwerik.
Ook aan het noordelijke deel wordt hard gewerkt. Voor het
waterschap is dat van veel belang, want al in 2027 moet
ook de Mark aan de EU Kader Richtlijn Water (KRW) vol
doen, dus ecologisch in goede staat zijn. Een stevige uit
daging, zeker voor het nieuwe Waterschapsbestuur dat
onlangs gekozen is. 

 
De Vereniging Markdal organiseert op 20 maart in de
Pekhoeve een infoavond over ‘welke natuur willen we in
het Markdal’ om zo over en weer goed geïnformeerd en
betrokken te zijn. Hopelijk valt deze Natuursignalen bij
alle geïnteresseerden op tijd in de bus! (zie ook pag 10).

foto: Richard Gladdines, Ijsvogel, een graag geziene gast in het Markdal

foto: Senne Verschraegen, drone opname Merkske 

foto: Iris van der Vlerk, de stuw bij Galder
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AAT RIETVELD
 
We weten het allemaal. In het internationaal weten
schappelijk tijdschrift PLOS-one van oktober 2017 be
richtte Caspar Hallmann en zijn collega’s dat in de 27
jaar daarvoor de biomassa aan insecten in Duitsland met
75% is achteruitgegaan. Deze gegevens zijn ook van toe
passing op Nederland.
 
En deze achteruitgang gaat gewoon door. Dit betekent dat
ook de bestuivende insecten mee gaan in deze trend. In de
lezingen die ik regelmatig geef behandel ik dit onderwerp
aan de hand van de kapstok ‘biodiversiteit’. Het mecha
nisme ‘bestuiving’ is de motor van de biodiversiteit. En
insecten spelen daar een cruciale  rol in. Ruim 72% van
alle gewassen zijn voor hun bestuiving afhankelijk van
insecten. Bijen, waaronder dus ook hommels, zijn uiter
mate goed toegerust voor deze taak. Maar helaas gooit
Hallmann roet in het eten. Hij maakt ons er op attent dat
we ook op dit vlak kampioenen zijn.
 
Op de wereldranglijst biodiversiteit staan we op de 128-
ste plaats. Nog geen wereldkampioen maar als we even
doorzetten dan halen we dit wel. Wereldkampioen in het
vernietigen van de biodiversiteit welteverstaan! Welke
bokaal hoort daar bij?
 

Gelukkig zijn er in Breda en omsteken ook heel veel initi
atieven die gericht zijn op het vergroenen van onze om
geving. Vergroenen betekent in heel veel gevallen het hel
pen van (bestuivende) insecten. Heel vaak wordt aan deze
vergroeningsacties de term biodiversiteit verbonden.
Veelal wordt dan de versmalde definitie gebruikt, n.l. bio
diversiteit is de diversiteit aan soorten. We zaaien bloe
menmengsels in met een veelheid aan soorten. Planten
meerjarige en vaste planten in een zo groot mogelijke va
riatie aan soorten en behouden soorten door ze ‘te roven’
en van de ene plaats naar de ander te verplaatsen.
Vooral blijven doen !
 
Toch lijkt het me een uitdaging om hier een verdieping in
aan te brengen en wat elementen aan toe te voegen. De
meer complete definitie van biodiversiteit is:

•   De verscheidenheid in ecosystemen: alle organismen
in een bepaald gebied samen met hun abiotische
omgeving en de wisselwerking tussen beide.

•   De verscheidenheid in soorten.
•   De verscheidenheid in genen hetgeen essentieel is

voor de aanpassingsmogelijkheden van soorten en
ecosystemen.

•    
In de Verenigde Naties Conventie voor Biologische Diver
siteit uit 1992 werd de definitie in een compacte alinea
vastgesteld en sindsdien internationaal gebruikt.

Bestuiving bedreigd
foto: Ilona Muskens
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en het (tijdelijk) effect!
 
AAT RIETVELD
 
Begraafpark Zuylen streeft naar een inrichting van het
terrein die zo veel mogelijk de biodiversiteit bevordert.
In 2017 heeft men een groot stuk van het terrein inge
zaaid met een bijenmengsel. Aad van Diemen heeft daar
samen met een groepje amateur-entomologen een in
ventarisatie van voorkomende bijen gedaan.
 
Op dit bloemenmengsel en in de verdere omgeving wer
den een flink aantal wilde bijensoorten gespot. Bij Zuylen
kwamen een groot aantal klachten binnen van mensen
die ontevreden waren over dit ‘onkruidbeheer’. Er werd
op die plek niet meer ingezaaid. Gevolg was dat het aantal
gespotte bijensoorten afnam. Dit is natuurlijk geen we
tenschappelijk onderzoek en al helemaal geen weten
schappelijke conclusie. Het is minimaal een aanwijzing
dat inzaaien kan helpen de bijenpopulatie te ondersteu
nen. Al is het maar tijdelijk.

foto: Aat Rietveld, ingezaaid bijenmengsel op begraafplaats Zuylen

 
IRIS BLOM, klimaatburgemeester Breda en AAD VAN DIEMEN
 
Temperatuur
Onze steden worden steeds warmer. Hoe meer water in de stad, hoe koeler. Planten en bomen houden water vast en
koelen daardoor. Bomen geven bovendien schaduw. Meer groen in de stad is niet alleen leuk en mooi, maar ook nood
zakelijk. Haal dus zoveel mogelijk tegels weg en zet er groen neer. Zie 'bredadoetmee tegelwippen' Een ander voordeel
is dat meer regenwater kan inzijgen in de grond en niet verdwijnt in het riool.

 
Boomspiegels
Breda maakt de boomspiegels steeds ruimer. Meer ruimte voor planten daar dus. Adopteer een boomspiegel in je
straat. De mensen van plantsoenendienst ontzien geadopteerde boomspiegels. Planten die teveel worden in je tuin kun
daar kwijt. Zet een spiegel vol dan droogt hij minder snel uit. Het werkt aanstekelijk voor de buren en de rest van de
straat. Zet het liefst vaste planten. Maak verdiepte stukken, als dat nodig is, zodat het water kan inzakken en niet di
rect wegloopt op straat.
 
Stadsplanten
In de stad vind je andere planten dan in natuurgebieden of het platteland. Die planten worden de urbane flora ge
noemd. Wat is er leuker dan de planten in je straat bij naam kennen? Pas geleden is er een boek verschenen dat je
daarbij helpt: Stad en plant. Zie noordboek.nl boek stad en plant. Er staat veel uit Breda in dit boek. De redacteuren en
tevens medeschrijvers komen uit Breda. Er is ook een website waar elke week een andere stadsplant wordt beschreven.
www.stadsplanten.nl
 
Wilde bijen
Wilde bijen doen het in de stad beter dan andere insecten. Bijenhotels van houtblokken met gaatjes zijn er al heel veel.
70% van de bijen nestelt in de grond. Die bijen kun je helpen door stukjes grond kaal te laten. De zon moet er wel op
schijnen. Je kunt ook leemwandjes maken. Soms maken bijen zelf gaatjes voor gangen tussen de tegels. Ook graafwes
pen doen dat. Laten gaan! Ze steken geen mensen. Zie hoofdstuk 1: https://www.bestuivers.nl/publicaties/gasten-van-
bijenhotels/hoofdstukken

Inzaaien

Meer natuur in de stad is nodig

Inzaaien en aanplanten is goed. Om de biodiversiteit te
bevorderen is ecologisch beheer noodzakelijk!
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Struikroven
Struikrovers redden planten van de sloop. Als een bouwer, vastgoedeigenaar of woningcorporatie gaat slopen, kunnen
ze Struikroven inschakelen. In opdracht gaat een regionaal struikroofteam een struikroofdag organiseren. Mét en vóór
de buurt. Planten krijgen zo een nieuwe plek in de buurt waar ze stonden. Dit is van belang voor het behoud van de
lokale biodiversiteit. Én het zorgt voor sociale verbinding in de wijk. www.struikroven.nu/ Facebook: Struikroven Breda
e.o.; Informatie: iris.blom@struikroven.nl
 
Tuinplantenkringloop
Er is een Tuinplantenkringloop in Breda. Hier kunnen gratis planten gebracht, geruild of gehaald worden. Zo kan ie
dereen bijdragen aan een groener, gezonder en klimaatbestendige omgeving. De openingstijden zijn woensdag 14.00 –
16.00 uur en zaterdag 10.00 – 12.00 uur. Het zit aan de achterkant van de Teruggave (voormalig belastingkantoor)
Gasthuisvelden 11. Dankzij bewoners, Intratuin en enkele hoveniers is er steeds een wisselend aanbod van planten. Hou
de website in de gaten voor het geval de Tuinplatenkringloop gaat verhuizen. tuinplantenkringloopbreda.nl

foto: Ronal Bloemen, fuut op nest

Noot van de redactie
 
Tegenwoordig zijn QR codes helemaal in en super handig
zoals de code hiernaast die verwijst naar een site die in
bovenstaand artikel wordt genoemd. 
 
In het artikel hierboven worden nogal wat internetsites
genoemd. Het merendeel kan je vinden door een tref
woord in te vullen zoals tuinplantenkringloop of tegel
wippen Breda, dan kom je er doorgaans wel. De QR code
rechts brengt je direct naar de genoemde site, want de
bijbehorende link is veel te lang om over te nemen, Zelfs
met een trefwoord kom je er ook niet direct.
 

                                                   QR code naar gasten bijenhotels
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Het nut van
dreigen
AAD VAN DIEMEN
 
Dreigen heeft volgens Van Dale een paar betekenissen
waarvan in dit artikel wordt gekozen voor: een onaange
name ervaring wordt in het vooruitzicht gesteld. Het is
bijna hetzelfde als waarschuwen. Dreigen komt veel voor
in de dierenwereld. Denk aan de hond die gromt, de kat
met dikke staart, de wesp met haar zwart-gele tekening,
de slang die sist. Dreigen is een vorm van communicatie.
Je hebt de zender van de boodschap. Die noemen we met
een nieuw woord: de dreiger. Je hebt de ontvanger van de
boodschap: de bedreigde. En er is de boodschap zelf. 
 
Die boodschap is altijd tweeledig:

•   Ga weg, laat me met rust!
•   Want anders: ….. bijt ik, steek ik, neem ik je op de

horens, enz.
 
Tussen dreiger en de bedreigde is meestal geen predator-
prooi-relatie. Dreigen is waarschuwen en de predator
heeft juist geen belang bij waarschuwen.
 
Omgekeerd kan wel: de prooi dreigt, in de hoop een aan

val te stoppen. Dat lukt wel eens na mislukte aanvallen.
Een buizerd kan een kat onverhoeds in de rug grijpen,
maar moet uitkijken niet zelf te worden gegrepen als de
kat hem kan zien.
 
In veel gevallen ontstaat dreiggedrag bij onverwachte
ontmoetingen. Verder dient er een machtsevenwicht te
zijn tussen de opponenten. Een muis zal niet dreigen
tegen de olifant en omgekeerd.
 
Het nut van dreigen is natuurlijk conflictbeheersing.
Strijd kan beide partijen schade opleveren en vaak geen
winst. Meestal zijn er alleen maar verliezers. Beter is dan
door dreigen, escalatie te voorkomen. Er is nog wel een
laatste probleem bij dreigen: het dreigen moet geloof
waardig zijn. Dan gaat het niet om de olifant-muis situa
tie, maar om noodzakelijke voorkennis bij de bedreigde.
De bedreigde moet de boodschap verstaan. Hoe weet de
ander dat een zwart-gele tekening het gevaar van een
giftige steek betekent? Dat het sissen van de slang het ge
vaar van een giftige beet inhoudt? In de meeste gevallen
lijkt dit genetisch vast te liggen. Dreigen en bedreigingen
begrijpen, levert evolutionair een voordeel op. Soms moe
ten dreigsignalen geleerd worden.
 
Een bekend misverstand komt voor in de omgang van
mensen met mensapen. Als een mensaap zijn tanden laat
zien, lacht hij niet, maar dreigt. Auw!

foto: Aad van Diemen, vespula vulgaris, gewone wesp
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Nellie Raedts aan het woord..
 
JOOST DE JONG,  bestuurslid vereniging Markdal
 
Nellie Raedts: ‘Blij dat er weer voortgang zit in de herin
richting Markdal’
 
Vanuit de vereniging Markdal is Nellie Raedts betrokken
bij de herinrichting van het Markdal. Zij maakt, net als
vertegenwoordigers van de terrein beherende organisaties
en de gemeenten, deel uit van het ambtelijk overleg van
het waterschap Brabantse Delta.
We stelden haar enkele vragen:
 
Wat is het doel van dat ambtelijk overleg?
 
Nellie Raedts: ‘Het ambtelijk overleg wordt gebruikt als
voorbereiding voor het Breed Bestuurlijk Overleg waar tot
overeenstemming wordt gekomen.
Het waterschap heeft dit overleg ingesteld om organisa
ties te betrekken bij het nieuwe ontwerpproces. Op die
manier wil ze toetsen of er voldoende draagvlak bestaat
voor de nieuw ontwikkelde plannen. Op enkele punten
wordt afgeweken van het Voorlopig Ontwerp (VO) dat
door de vereniging is voorbereid. Voorlopig richten we ons
op het meest zuidelijke deel van de Mark en het Markdal’.
 
Wat voor wijzigingen zijn dat?
 
Nellie Raedts: ‘Helemaal in het zuiden was aanvankelijk
een nieuwe meander door het terrein van Natuurmonu
menten aan de westkant van de Mark gepland.

Achteraf gezien wordt het toch beter geacht om die aan de
oostkant van de Mark aan te leggen. Die grond is ook gro
tendeels verworven.
Verder waren in het VO ook meerdere kruisingen van de
nieuwe rivier met de bestaande Mark. Dat wordt niet
wenselijk geacht. De bestaande Mark zal voornamelijk
hoogwatergeul worden om overtollig water af te voeren’.
 
Hoe vindt nu het overleg met de regio plaats?
 
Nellie Raedts: ‘In december heeft een brede bijeenkomst
in Galder plaatsgevonden. Daarbij heeft het waterschap
een toelichting gegeven en konden aanwezigen voorstel
len voor verbetering doen. Ook heeft de Vereniging Mark
dal een zogenaamde expertgroep gevormd, die mij onder
steunt bij de meningsvorming en de gesprekken met
partners. Zij zijn deskundigen die ook twee jaar geleden
hebben meegedacht over het toekomstige beheer: Jeroen
Stoutjesdijk, Dick Klees, Willem Jan Goossen, Piet van
Iersel, Jac de Hoon, Ruurd Dijkman en Joop van Riet.
Verder organiseert de vereniging Markdal op 20 maart
een discussie-avond over de vraag ‘welke natuur willen
we in het Markdal’. Die vindt plaats in de Pekhoeve. Ie
dereen is daarvoor van harte uitgenodigd’.*
 
Verder nog iets?
Nellie Raedts: ‘we zijn blij dat er weer voortgang zit in de
herinrichting van het Markdal’.
Inlichtingen: nellie.raedts@markdal.org
 
 

foto: Iris van der Vlerk meanderende Mark nabij Galder

*Zaal open 19.30u koffie/thee,
  aanvang programma 20.00u
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Lage Vucht
Kan het natuurlijker?
 
JOOP VAN RIET
 
In de Lage Vuchtpolder heeft de gemeente Breda een paar
jaar terug verschillende percelen van ruim 50 ha kunnen
verwerven. Daarvan zal ca 40 ha drassig ingericht wor
den voor vooral weidevogels, zoals onze nationale vogel
de Grutto!
 
Het gaat om vochtige hooilanden en plasdras gebieden.
Aan dat inrichtingsplan wordt nu hard gewerkt. Alles in
samenwerking met provincie, Groen Ontwikkelfonds Bra
bant, Waterschap en SBB om het Natuurnetwerk Brabant
te realiseren. Ook binnen het al bestaande natuur-(reser
vaat)-gebied worden percelen verder voor weidevogels
ingericht. Zo af en toe zijn hier weer Veldleeuweriken te
horen, maar nog lang niet zo talrijk als vanouds.
 
Ook het eerste uitgevlogen ooievaarsjong vanuit de Kin
derboerderij Parkzicht geeft aan dat het ouderpaar een
goede ‘neus’ had voor voedselrijke natuur om het eerste
jong hier groot te brengen. Dit nest werd gelukkig niet
verstoord door nieuwsgierig dalende en fotograferende
luchtballonvaarders, zoals op twee andere plekken rond
om Breda wel. De West-Brabantse Vogelwerkgroep heeft
de ballon verhuurders gevraagd hun piloten te instrueren
om bij ooievaars nesten weg te blijven! 
 
De ontwikkelingen in de Lage Vuchtpolder worden door
natuurverenigingen IVN Mark & Donge, West-Brabantse
Vogelwerkgroep, Natuurplein,e.a. op de voet gevolgd.
Als nu ook de stikstofneerslag gereduceerd wordt, krijgt
de natuur alle kans om te groeien en te bloeien en geeft
mensen de kans om van een natuurlijk landschap en
gezonde lucht te genieten!       

   
tip: op 29 mei (2e Pinksterdag) wordt er weer een
ooievaarsfietstocht gehouden langs alle bezette ooie
vaarsnesten. Hou de webstie van de West Brabantse Vo
gelwerkgroep (WBV) in de gaten!
 
 

foto: Ronald Bloemen, ooievaars in de vlucht

foto: Hannie van de Roer, grutto's

foto: Hannie van de Roer  Tureluurs
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IVN Mark & Donge
vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid
 
Informatie over lidmaatschap, contributie
en/of aanmelden voor lidmaatschap via website:
www.ivn.nl/afdeling/mark-donge
zie onder lidmaatschap en contributie. Adreswijziging en
opzegging: ledenadministratie@ivn-markendonge.nl

foto: Jacques Peters, boomklever

foto: Piet Hanemaaijer, lieveheersbeestjes op een kluitje

De foto met de lieveheersbeestjes heeft Piet Hanemaaijer
ons toegezonden vlak voor zijn overlijden. Piet stuurde
met enige regelmaat foto's uit de Natuurtuin Oranjepol
der. Met fijne herinneringen aan Piet plaatsen we deze
laatste aan ons gestuurde foto.
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