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Agenda 
Voor excursies: Aanmelding per email: breda@knnv.nl of per telefoon bij de excursieleider. 

 Datum  Activiteit  

    

4-6-2016 za themadag libellen opgave vooraf Boerderij Wolfslaar, 10 uur 

9-6-2016 do open avond Lage Vuchtpolder SBB vrije toegang Parkhoeve Breda 

14-6-2016 di vervolgcursus wilde planten Tilburg 

grassen 3 

cursisten Natuurmuseum Tilburg 

18-6-2016 za excursie vervolgcursus wilde planten 

Tilburg  grassen 3 

cursisten nader in te vullen 

25-6-2016 za excursie Chaams Broek opgave vooraf  Snijdersweg 12 langs weg 

Chaam; 9.30 uur 

29-6-2016 wo beginnerscursus wilde planten Breda 6 cursisten Boerderij Wolfslaar 

2-7-2016 za excursie beginnerscursus wilde planten 

Breda 7 

cursisten nader in te vullen 

6-7-2016 wo bestuursvergadering   

8-7-2016 vr begin zomerkamp Floron Ammerzoden opgave vooraf Ammerzoden 

9-7-2016 za einde zomerkamp Floron Ammerzoden opgave vooraf  

10-7-2016 zo einde zomerkamp Floron Ammerzoden opgave vooraf  

3-8-2016 wo bestuursvergadering   

13-8-2016 za excursie libellen  opgave vooraf Boerderij Wolfslaar, 13 uur 

17-8-2016 wo beginnerscursus wilde planten Breda 8 cursisten Boerderij Wolfslaar 

20-8-2016 za excursie beginnerscursus wilde planten 

Breda 9 

cursisten nader in te vullen 

27-8-2016 za reserve excursie libellen van 13 aug. opgave vooraf Boerderij Wolfslaar, 13 uur 

31-8-2016 wo bestuursvergadering   

3-9-2016 za themadag Sprinkhanen opgave vooraf Boerderij Wolfslaar, 10 uur 

6-9-2016 di vervolgcursus wilde planten Tilburg 

rivierflora 4 

cursisten Natuurmuseum Tilburg 

10-9-2016 za excursie vervolgcursus wilde planten  

Tilburg rivierflora 4 

cursisten nader in te vullen 

10-9-2016 za gewestelijke excursie Bevelanden opgave vooraf Veerse Dam 10.30 uur 

 

De komende periode 

In deze Nieuwsbrief vragen we nogmaals aandacht voor de themadagen insecten , waarvan de eerste op 

14 mei jl is gestart. De eerstvolgende betreft de themadag libellen op 4 juni as., gevolgd door een 

libellenexcursie op 13 augustus. De laatste themadag gaat over sprinkhanen en is op 3 september. 

Na vele jaren van voorbereiding start dit najaar eindelijk de ontwikkeling van een vogelweidegebied in de 

Lage Vuchtpolder. Op 9 juni as is er een open middag/avond, waarop het gebied vanuit verschillende 

vakgebieden wordt toegelicht. Ook KNNV Breda is daar aanwezig voor een toelichting. 

De basiscursus wilde planten is op 16 maart jl met 20 deelnemers van start gegaan, De vierde bijeenkomst 

staat al weer op stapel. 

Nieuwsbrief KNNV-Breda 
De KNNV is de vereniging voor veldbiologie.  

De KNNV maakt mensen enthousiast voor natuurstudie, natuureducatie en natuurbeleving 

Website: www.knnv.nl/breda  E: breda@knnv.nl  T: secretariaat: (076) 587 53 53  Banknr  NL94 INGB 0001 0709 54 
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Wil je eens een paar dagen alleen maar plantenbezig zijn dan is mogelijk het Floronkamp in Ammerzoden, 

van 7-10 juli  iets voor je (zie onder voor verdere toelichting) 

Noteer ook alvast 10 september in je agenda voorde gewestelijke excursie naar Noord-Beveland.  Meer 

informatie over het programma volgt later. 

Leuk om te melden dat vanuit de mossencursus een aantal cursisten zich verder in de mossen wil verdiepen. 

Dit voorjaar zijn ze al twee keer op stap geweest nabij de Molenleij. Dit najaar gaan ze één keer per maand 

op excursie en op de daaropvolgende woensdag gaan ze gezamenlijk verzameld materiaal tijdens de 

excursie op naam proberen te brengen.  

Heb je wensen, ideeën voor lezingen, themadagen of cursussen in 2017. Zeg het niet alleen tegen je buur-

vrouw, maar laat het ook ons weten. We proberen zoveel mogelijk op de wensen van de leden in te gaan. 

We zijn nu al weer bezig met invulling van het programma voor 2017. 

                                                                                         Jacques Rovers 

 

Plantenseizoen is weer volop aan de gang 

Half april zijn we weer van start gegaan met de plantenwerkgroep.  

De startplaats was een km-hok in de omgeving van de Rietdijk. Een 

gevarieerd km-hok met stedelijke bebouwing en ook een meer 

natuurlijke omgeving met weilanden en houtsingels. Leuke vondsten 

in dit km-hok zijn: Bleeksporig bosviooltje, Gulden boterbloem en 

mogelijk Hard zwenkgras.  

In het oog sprongen dit jaar ook de Knolboterbloemen, sterk op 

Kruipende boterbloem lijkend, die doorgaans eerder in bloei komt. Hij 

is goed van de overige boterbloemen te onderscheiden door zijn 

teruggeslagen kelkbladen. 

Nabij Dorst in kader van Breda Binnenste Buiten waren Duits viltkruid en Rietorchis de meest opmerkelijke 

vondsten. 

In Teteringen troffen Heidi Schotel en Coby Stapel nabij de RK Kerk een bijzonder gras, namelijk Stijf hardgras, 

een soort die je meer in kalkrijke duinen verwacht. Steeds meer wordt deze soort ook in de stedelijke 

omgeving aangetroffen. Deze keer in een beschaduwde straat in Teteringen.  

Vlak in de buurt ook nog eens Klein fakkelgras. 

Er zijn nog vele km-hokken te doen dit seizoen.  

Ook belangstelling om een keer mee te lopen? Neem even contact met de coördinator van de 

plantenwerkgroep Jacques Rovers via  jarovers@ziggo.nl. 

                                                                              Jacques Rovers 

 

Insectenwerkgroep  

Er wordt een gezamenlijke insectenwerkgroep 

opgericht door Bredaas Bijen Collectief, IVN Mark 

& Donge en KNNV-Breda.  

De bijeenkomsten met de vlindertellers, de vlinder 

en –libellencursussen, de themadagen insecten en 

de hommelcursus hebben intussen een aantal 

mensen bij elkaar gebracht die een dergelijke 

insectenwerkgroep willen instellen.  

Een goede vorm van samenwerken.  

Iedereen in de regio Breda die betrokken is of wil 

zijn bij natuurstudie rond insecten is uiteraard van 

harte welkom.                                         

                                             Jan Woolderink 

Knolboterbloem langs A27 

Muskuskruid Patersbos 
Gladde haarmuts Weilustlaan Stijf hardgras Teteringen 

mailto:jarovers@ziggo.nl
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Breda Binnenste Buiten  

Het project Breda Binnenste Buiten is volop aan de gang. Hieronder de belangrijkste punten die ook zijn 

vermeld in de Nieuwsbrief die aan de deelnemers is verzonden.  

De info-avond over het stroomgebied van de Molenleij is heel succesvol verlopen. De opkomst van een 75-

tal belangstellenden, voor een groot deel bewoners van de wijk Brabantpark, was meer dan we hadden 

verwacht. Op de website www.bredabibu.nl vind je het verslag. Op deze avond heeft zich een leuk nieuw 

contact gemeld, John Vegt. Hij gaat een film maken over onze activiteiten en het gebied.   

Op twee momenten hebben onze activiteiten tot artikelen in De Stem geleid.  

Positief was de vangst van de Rivierdonderpad in de Molenleij door de Viswerkgroep, bij de vistrap ter 

hoogte van basisschool De Schalm, Wilhelminasingel. Nog niet eerder in   de Molenleij aangetroffen en de 

tweede vangst in Breda e.o. Een visje dat zuurstofrijk, stromend water en een stenige omgeving nodig heeft. 

Het voorkomen bij de uitstroom van de Molenleij in de singel, geeft aan dat de waterkwaliteit behoorlijk 

goed moet zijn, ook stroomopwaarts. 

Minder positief: In het Breepark werden 43 nesten van oeverzwaluwen aangetroffen in een gegraven gat 

met een steile rand. De nestgangen waren in de winter al geconstateerd, vorig jaar waren ze blijkbaar ook 

al aanwezig. Bij een inventarisatie in april werden minstens 12 vogels waargenomen, bezig hun kolonie weer 

te betrekken. Enkele dagen later is de oeverwal door werkzaamheden van de aannemer verstoord. Door 

Piet van Iersel en Kees van de Krift is namens de VWWB aangifte gedaan tegen de aannemer voor de 

overtreding van de Flora- en Faunawet. Deze wet vereist zorgvuldig handelen. Artikel 11 verbiedt het om 

nesten, holen of andere voortplantingsplaatsen van beschermde dieren te beschadigen, te vernielen, uit te 

halen, weg te nemen of te verstoren. Oeverzwaluwen zijn beschermd. 

De groepen zijn volop actief met waarnemingen en inventarisaties. Leuke andere vondsten zijn tientallen 

nieuwe mossen door de mossenwerkgroep, Niet alleen 1000-den exemplaren van de Knolsteenbreek op de 

geluidswal Heusdenhout, maar ook een 500-tal ex. Knolboterbloem, Geelgroene zegge aan de overkant bij 

het ‘Natuurpark tussen de Leijen’. Muskuskruid in het parkbos bij het Patersven. Het aantal waargenomen 

soorten in het gebied staat inmiddels op 1435 soorten, eind maart was dit nog 1367.   

Dagelijks kun je de nieuwe waarnemingen op Internet vinden. Op pagina Waarnemingen van de website 

www.bredabibu.nl vind je per soortgroep een link. Alle waarnemingen die binnen het op kaart 

afgebakende stroomgebied van de Molenleij op www.waarneming.nl geregistreerd worden, zijn zichtbaar. 

De verschillende groepen gaan voorlopig nog wel even door.  

Wil je meedoen? Waar? Wanneer? Op de website vind je op de pagina Activiteiten meer informatie. 

Wat zijn de plannen voor de rest van het jaar?  

Op 21 mei 10.00-12.00 Waterschap i.s.m. Viswerkgroep: Vismigratiedag, activiteiten bij Vistrap in het 

Brabantpark.   

Op 23 mei verzorgt IVN Mark & Donge een natuurwandeling vanaf NHTV.  

Ergens in juni komen de coördinatoren van de inventarisatiegroepen bij elkaar om de gang van zaken te 

bespreken.  

Op 28 augustus verzorgt IVN Mark en Donge een Natuurwandeling in de omgeving van de Gilzewouwer-

beek. 

Eind augustus/september is een Verkenningstocht per fiets (30-40 km)  gepland door het stroomgebied. We 

gaan  naar de oorsprong van Dorstse Leij, Molenleij en Gilzewouwerbeek. 

Half december komt er een  Informatieavond over de resultaten van het ‘Jaar van de Molenleij’, mogelijk 

met vertoning van een film van John Vegt 

Tot slot: 21 maart 2017 Presentatie boekje: Zwerven langs de Molenleij 

 

Als je  het leuk vindt om mee te denken over en werken aan de organisatie van de fietstocht meld je dan 

aan via de website: www.bredabibu.nl 

Charles Schils/Erik Van Hoeven 

Excursie naar Chaams Broek op 25 juni  

In maart hebben twee boswachters van Natuurmonumenten, Martin Mos en John Sips,  een lezing verzorgd 

over de eigendommen van deze organisatie in de omgeving van Breda, waaronder de Chaamse Beek.  

Na afloop van de lezing kwam de vraag naar voren of al dat moois ook ter plaatse in het gebied is te 

bekijken. En dat is gelukt. Een van de boswachters, John Sips,  verzorgt speciaal voor de deelnemers aan 

de lezing op 25 juni as in Chaams Broek een excursie.  

Het Chaams Broek staat onder meer bekend om zijn bijzondere flora.  

Plaats verzamelen: nabij Snijdersweg 12 (parkeren langs kant van de weg). Aanvang: 9.30 uur. Einde 

excursie:  ca 12.30 uur. Maximaal aantal deelnemers: 20. 

In verband met de organisatie graag tevoren even aanmelden bij Jacques Rovers breda@knnv.nl of 

telefonisch 076-5875353. In verband met beperkt aantal deelnemers, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 

http://www.bredabibu.nl/
http://www.bredabibu.nl/
http://www.waarneming.nl/
http://www.bredabibu.nl/
mailto:breda@knnv.nl
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Kamp Floron in Land van Heusden en Altena en Bommelerwaard  

 
 

 

 

 

 

 

 

In de periode van donderdag 7 juli 10.30 uur tot zondag 10 juli 15.00 uur 2016 organiseert Floron, Floristisch 

Onderzoek Nederland, een speciaal kamp voor wilde planten in het Land van Heusden en Altena en 

Bommelerwaard. 

Floristen uit alle delen van Nederland komen naar Ammerzoden om van hieruit de flora in de 

Bommelerwaard en het land van Heusden en Altena in kaart te brengen. De verzamelde gegevens 

worden gebruikt voor monitoring; nagaan welke planten in de Nederlandse flora vooruitgaan, gelijk blijven 

of achteruitgaan. Mede op basis hiervan worden gerichte beschermingsmaatregelen getroffen of 

beheersmaatregelen aangepast. 

De groep floristen overnacht op minicamping De Spijken in Ammerzoden. (http://www.despijken.nl) 

Dagelijks vertrekken de deelnemers in groepjes van 3-4 personen in verschillende richtingen om op één dag 

in één kilometerhok alle planten, bloeiend en niet-bloeiend, te inventariseren. Planten die ter plaatse niet 

op naam gebracht kunnen worden nemen we mee en leggen we voor aan een van de ter plaatse 

aanwezige specialisten.  

Ben je een in de regio actieve natuurliefhebber of gewoon nieuwsgierig. Meld je gerust aan.  

Je kunt een of meerdere dagen meelopen of deelnemen aan een speciale grassencursus op zaterdag 9 

juli of een excursie voor de leden van de regionale natuurverenigingen.  

Speciaal is ook de excursie op vrijdagavond 8 juli waarbij we onder leiding van SBB-boswachter Hans van 

Heijningen een van de pareltjes onder de natuurgebieden nabij Zuilichem.  

Kortom een kamp met vele floristische facetten en afgestemd op de gevorderde én de beginnende florist.  

Belangstelling?  

Stuur even een mailtje naar florondistrict23@gmail.com en we proberen invulling te geven aan uw 

floristische wensen. Namens het Floron districtsteam Noord-Brabant Baronie.           Jacques Rovers 

 

Open avond in de Lage Vuchtpolder op 9 juni  

Na vele jaren van voorbereiding wordt  ten noorden van de 

Zwarte dijk een reservaat ingericht van ca 100 ha dat voor het 

grootste deel als bestemming nat weidevogelgrasland heeft 

gekregen. Daar omheen wordt op meerdere plaatsen schraal 

grasland en/of vochtig hooiland ontwikkeld. Om dit laatste te 

bereiken wordt op enkele percelen de bovenste laag afge-

graven om weer terug te kunnen keren naar de botanische 

rijkdom van weleer.  

Boerenbedrijf Heining en Hoef Natuurboerderij gaat het gebied 

tussen Middenweg-Moerdijkje en Zandweg beheren. 

Afgelopen winter was er al een binnenbijeenkomst in de 

Parkhoeve waarin door diverse vertegenwoordigers de 

veranderingen zijn toegelicht. Er is toen afgesproken om in de 

zomer een open middag te organiseren om de veranderingen 

in het veld te laten zien.  

Op 9 juni bent u vanaf 17.00 uur van harte 

welkom in de Parkhoeve. Diverse 

organisaties, waaronder ook KNNV Breda, 

zullen een toelichting geven (zie 

programma.  

De Lage Vuchtpolder is door planten-

werkgroep in 2015 uitvoerig geïnventari-

seerd, dus we zijn goed op de hoogte wat er 

op dit moment groeit en waar dat te vinden is.                Jacques Rovers 

Foto:  Breemwaard Roel Meijer; foto 2 Knikkende distel Marijke Verhagen; foto 3 Klein vlooienkruid Peter Meininger. Bron Foto’s Saxifraga 

Stijve Zegge in de 

Lage Vucht 

http://www.despijken.nl/
mailto:jarovers@ziggo.nl
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Themadag Kevers groot succes 

Zaterdag 14 mei j.l. organiseerde de KNNV een thema dag over kevers. Een soortengroep die iedereen wel 

eens tegen komt maar waar bijna niemand het fijne van af weet. Gelukkig kon Jac Blommaart ons 

meenemen in de wondere wereld van de kevers.  

Jac is een expert op het gebied van kevers door zijn jaren lange ervaring in de Biesbosch en in het 

bosgebied van Surae, dicht bij zijn woonplaats. Hij startte de ochtend met uitleg over de opbouw van een 

kever. Daarbij benoemde hij de belangrijkste lichaamsdelen die kenmerkend zijn voor de verschillende 

soorten.  

Er blijken wel 4000 verschillende soorten kevers in Nederland voor te komen. Lastig om ze allemaal te 

kennen. Dat bleek al snel toen Jac enkele soortgroepen aan de groep aandachtige cursisten liet zien. 

Loopkevers, soldaatjes, neuskevers, prachtkevers en boktorren het is maar een greep uit het keverrijk. 

Vervolgens heeft Jac de groep leren determineren via de interessante entomologische tabel Loopkevers 

van het EIS. Iedere deelnemer kreeg een eigen kever om te determineren.  

De determinatie tabel zet vooral in op kenmerken van het schild en de vorm van het borststuk.  

De groep kwam al snel uit op de tuinschallebijter, een echt roofdier onder de loopkevers.  

Na de determinatie liet Jac aan de hand van mate-rialen zien hoe kevers geïnventariseerd worden. 

Inventarisatiemethoden variëren sterk: van verschil-lende soorten vallen die in het veld worden geplaatst tot 

vangnetten en manieren om kevers uit hout of mest te laten komen.  

’s Middags was het tijd voor het praktijk gedeelte en vertrok de groep richting de bossen bij Surae. Jac had 

daar al enkele vallen uitgezet om aan de groep te 

laten zien. Deze zaten dan ook vol met allerlei loop- en 

mestkevers.  

Ook liet hij ons zien hoe we op een eenvoudige manier 

kevers onder schors of uit mest tevoorschijn konden 

laten komen. Tijdens de excursie hebben we 

verschillende soorten kevers kunnen vangen en goed 

kunnen bestuderen.  

Een perfecte dag om te leren over deze interessante 

doch onbekende soortgroep binnen de ecologie.                                          

                                 Merlijn Hoftijzer 

Samenwerking Natuurverenigingen – vervolg 

Op onze jaarvergadering van maart j.l. is ingestemd met de vorming van het samenwerkingsverband 

‘Natuurplein De Baronie’ zoals aangegeven in de notitie. Ook de andere betrokken verenigingen zijn 

intussen akkoord, zodat de statuten opgesteld kunnen worden en in het najaar het Natuurplein opgericht 

kan worden.  

Landelijk wordt er een pas op de plaats gemaakt met de vorming van één natuurorganisatie, maar het 

overleg tussen IVN-Mark&Donge en onze KNNV-afdeling gaat gewoon door. In de zomer hebben de 

besturen weer contact hoe de samenwerking tussen deze twee verenigingen verder kan worden 

gerealiseerd.                                                              Jan Woolderink 

 

Excursies West-Brabantse Vogelwerkgroep  (http://www.westbrabantsevwg.nl)   

Zo 12-06-2016 Excursie Emerput, door Hans v.d. Sanden van 09.00 – 11.00 uur info 

Zo 19-06-2016 Stadsvogelexcursie door Willem Veenhuizen in het Wilhelminapark van 07.00 tot 10.00 u info 

Excursies IVN Mark & Donge  (Voor meer informatie: http://www.ivn-markendonge.nl) 

Vr 03-06-2016 Nachtvlindernacht in IVN Natuurtuin Oranjepolder van 21.00 tot 00.30 uur info 

Zo 05-06-2016 Natuurwandeling Chaamse Broek vanaf 14.00 uur info 

Zo 12-06-2016 Slootjesdag in IVN Natuurtuin Oranjepolder van 13.00 tot 16.00 uur info 

Zo 19-06-2016 Natuurwandeling Dorstse Bossen Graven in ’t verleden, vanaf 14.00 uur info 

Di 21-06-2016 Natuurwandeling Mastbos, Midzomeravond vanaf 19.30 uur info 

Zo 26-06-2016 Natuurwandeling Heksenwiel en omgeving Bermen en Beemden vanaf 14.00 uur info 

Zo 03-07-2016 Natuurwandeling Den Dullaert, Veen en Turf, vanaf 14.00 uur info 

Zo 10-07-2016 Natuurwandeling Landgoederen Ulvenhout vanaf 10.00 uur info 

Zo 17-07-2016 Natuurwandeling Markdal, Rijke Natuur, vanaf 14.00 uur info 

Zo 31-07-2016 Natuurwandeling Zaartbos, Nat en Groen, vanaf 14.00 uur info 

Zo 14-08-2016 Natuurwandeling Strijbeekse Heide, vanaf 154.00 uur info 

Zo 28-08-2016 Natuurwandeling Gilzewouwerbeek, Bavel, Nieuwe Natuur vanaf 14.00 uur info 

http://www.westbrabantsevwg.nl/
http://www.westbrabantsevwg.nl/nieuws_bericht.php?nav=1273&nieuws=54&bericht=899
http://www.westbrabantsevwg.nl/nieuws_bericht.php?nav=1273&nieuws=54&bericht=904
http://www.ivn-markendonge.nl/
http://www.ivn-markendonge.nl/ivn_natuurtuin_oranjepolder.htm#nachtvlindernacht
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_chaamsbroek_juni2016.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_slootjesdag_juni2016.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_dorstsebossen_juni2016.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_mastbos_juni2016.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_heksenwiel_juni2016.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_dendullaert_juli2016.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_landgoederen_ulvenhout_juli2016.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_markdal_juli2016.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_zaartbos_juli2016.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/activiteitenkalender.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/activiteitenkalender.htm
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Muurplanten  

FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) had 2015 uitgeroepen tot het jaar van 

de muurplanten. Varens, muurleeuwenbek of muurhavikskruid verdwijnen nogal 

eens als muren gerestaureerd worden. Ze komen dan vaak niet meer terug. 

FLORON heeft een zoekkaart gemaakt en deed een oproep om muurplanten te 

inventariseren.  

De Nederlandse muurflora bevat een aantal zeldzame en beschermde soorten. 

Een belangrijk deel hiervan betreft varens afkomstig uit de streepvarenfamilie zoals 

groensteel, noordse streepvaren, schubvaren, steenbreekvaren, tongvaren en 

zwartsteel. Tot de zeldzame muurflora behoren ook verwilderde sierplanten, zoals 

muurbloem, gele helmbloem, stengelomvattend havikskruid en muurleeuwenbek.  

In Breda leidde de oproep van FLORON aanvankelijke niet tot concrete plannen. 

Leden van de stadsplantenwerkgroep houden de laatste jaren weliswaar de wat 

oudere muren in de stad in de gaten en noteren bijzonderheden, maar van een 

systematische aanpak is nog geen sprake. 

 

Dit jaar willen we daar verandering in brengen. Om de muurplanten van Breda beter in kaart te brengen 

gaan enkele leden van de stads-plantenwerkgroep aan de slag volgens het protocol van FLORON. Dat 

betekent dat we enkele zogenaamde transecten 

(=loop- of vaar-routes) volledig gaan karteren en 

inventariseren. Door enkele jaren achtereen steeds 

dezelfde route te volgen krijgen we een beeld van de 

ontwikkelingen.  

Voorlopig is gekozen voor vijf locaties: de kademuur 

tegenover het Spanjaardsgat, tuinmuurtjes langs de 

zuidzijde van de Franklin Rooseveltlaan, tuinmuurtjes 

langs de noordzijde van dezelfde laan, een 

scheidingsmuur op de parkeerplaats van AH-

Ginnekenweg en de Hudsonstraat. Andere locaties zijn 

nog mogelijk. 

Mocht je andere geschikte locaties kennen of mee 

willen werken laat het dan weten aan Erik van der 

Hoeven, email: juliavdhoeven@hetnet.nl. Of bel op: 

076-5600729 

 

 

mailto:juliavdhoeven@hetnet.nl

