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We beginnen met het verwelkomen van een nieuw lid: Jeanne Tychon. Geen gemakkelijke 

les om mee te beginnen, maar gelukkig zit ze naast Michiel, die herkent alle 

winterkenmerken van de takken onmiddellijk. Michiel heeft mooie bundeltjes van diverse 

takken van loofhout meegenomen.   

Willemiek is druk bezig geweest met de bordjes op de Aaje Kirkhof. Ze heeft allemaal foto´s 

genomen en is in overleg met de Stichting “De Aaje kirkhof”. Wordt vervolgd dus, het heeft 

haar niet losgelaten dat er zoveel verkeerde namen en jaartallen bij de bomen vermeld 

werden. Willemiek zal ons op de hoogte houden. 

Van de nieuw opgerichte plantenwerkgroep Weert krijgen we een uitnodiging om op hun 

eerste bijeenkomst aanwezig te zijn. Els Korsten is onze ambassadeur deze dag. Ze neemt 

een klein startcadeautje mee namens ons, we zullen haar de volgende keer vragen om te 

vertellen hoe ze het ervaren heeft.  

 foto: Els Korsten  

Van Hans Leuw kreeg ik al een paar foto´s en een verslag van die eerste lesdag. De woorden 

enthousiast, ongedwongen gezellig klinken veelbelovend. De leden hebben een diverse 

achtergrond en kennis 

Na alle mededelingen gaan we onder leiding van Paul weer centraal aan de slag met de grote 

hoeveelheid takken die rondgedeeld worden. Het is gezellig en licht en warm in de 

Panoramazaal. De loep en Chinese loep zijn onontbeerlijk bij dit werk. Voor de nieuwelingen 

heb ik determinatie tabellen laten maken bij de Kopieerder. Als de naam eenmaal gevonden 

is kunnen we aanvullend gaan zoeken in een van onze bomenboeken die we bij ons hebben. 

Het wordt toch elk jaar iets gemakkelijker omdat je, zodra je de tak goed bekijkt, van velen al 

weet waar je uit moet komen in de tabel.  

De schitterende takken van gele cornoelje, hazelaar en kastanje neem ik mee naar huis. Ze 

staan te bloeien op de vensterbank van mijn werkkamer. Ik geniet er elke dag van. 



 

                     

De volgende keer gaan we mossen determineren, Willemiek en ik hebben al wat 

voorbereidend werk verricht.  

 

Hermien Hendrikx 


