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Cursussen in 2014 
Thema   Data Voor wie Cursusleider 

Plantencursus 
afdeling Tilburg 

5x Vijf bijeenkomsten, 
de data komen nog 

Al enige kennis van planten Johan van 
Laerhoven 

Bloemrijke bermen en 
ecologisch beheer 

1x 14 maart, ‘s middags Leden natuurverenigngen 
en agrariers; leden gratis 

Jacques Rovers 
 

Nachtvlindercursus 
(Groen en Doen) 

7 x 7 en 21 mei, 
4, 6 en 18 juni, 
15 aug., 12 sept. 

Beginners 
Leden gratis 

Nico van Leeuwen 
 

Cursus vegetatiekunde 6 x 9, 16 en 23 april, 
28 mei, 11 en 25  juni  

Gevorderden 
Leden: € 40,- 

Charles Schils 
 

Themadag ‘Exoten in en 
nabij water’ 

1x september Beginners en gevorderden 
Leden gratis 

Erik van der Hoeven 
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De KNNV is de vereniging voor veldbiologie.  
De KNNV maakt mensen enthousiast voor natuurstudie, natuureducatie en natuurbeleving 
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Agenda 
Voor excursies: Aanmelding per email: breda@knnv.nl of per telefoon bij de excursieleider. 
Cursieve datum: zie een toelichting in deze nieuwsbrief. 
30 jan.  : Vier jaargetijden – winter: Bosuilen; speciaal voor leden van de Bredase natuurverenigingen. 
         Lezing door Martin van Leest in Gemeenschapshuis ‘De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda 
31 jan.  : Bosuilen;  excursie, vertrek: 20.30 uur, parkeerplaats Bezoekerscentrum Wolfslaar, Breda.  
  5 febr. : Bestuursvergadering. 
15 febr. : Beleidsraad KNNV, landelijk te Zeist. 
24 febr. : Lezing: Stadslandbouw, door Jos Brok en Louis de Jel. 
         Aanvang 20.00 uur, Gemeenschapscentrum ‘De Wegwijzer’, Steendorpstraat 2, Breda. 
  5 mrt.  : Bestuursvergadering. 
11 mrt.  : Vergadering klankbordgroep. 
14 mrt.  : Themamiddag ‘Meer bloemrijke bermen en ecologisch beheer’. 
        Menmoerhoeve, Etten-Leur. 
17 mrt.  : Jaarvergadering 
         Aanvang 20.00 uur, Bezoekerscentrum Wolfslaar, Breda. 
24 mrt.  : Lezing: West-Brabantse beken, door Hans van Kapel en Jaap OOsthoek. 
         Aanvang 20.00 uur, Gemeenschapscentrum ‘De Wegwijzer’, Steendorpstraat 2, Breda. 
  1 apr.  : Gewestelijke vergadering KNNV 
  5 apr.  : Gewestelijke excursie Walcheren 
  5 apr.  : Vertegenwoordigende Vergadering KNNV 
  9 apr.  : Start cursus Vegetatiekunde, door Charles Schils 
         Aanvang 19.00 uur, Prinsentuincollege, Frankenthalerstraat 15, Breda. 
12 apr.  : Vier jaargetijden Wolfslaar – voorjaar: 13.30 uur Lezing en excusie Voorjaarsflora en Vogels in het  
        voorjaar.  Speciaal voor leden van de Bredase natuurverenigingen.  
27 apr.  : Excursie: Vlaamse Ardennentocht 
  
 

mailto:breda@knnv.nl
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Jaarvergadering – 17 maart, 20.00 uur 
Plaats: Bezoekerscentrum Wolfslaar (MEC), Wolfslaardreef 95, Breda 
De stukken zijn een uur voor aanvang beschikbaar en ook op te vragen bij de secretaris.  
Na het officiële gedeelte zullen we wat uitvoeriger ingaan op de activiteiten voor 2014. 
Agenda:  
  1.  Opening en vaststellen agenda  
  2. Vaststellen notulen van de jaarvergadering d.d 18 maart, gepubliceerd op de website  
  3. Mededelingen en ingekomen stukken  
  4. Bespreking jaarverslag 2013 van de secretaris  
  5. Bespreking jaarverslagen van de werkgroepen  
  6. Bespreking financieel verslag 2013 van de penningmeester  
  7. Verslag van de kascommissie over de jaarstukken 2013  
  8. Goedkeuring van de jaarstukken van 2013 en décharge van de penningmeester  
  9. Samenstelling bestuur: bestuursverkiezing (de huidige bestuursleden hebben een periode van 5 jaar   
   volgemaakt en zijn herbenoembaar en het bestuur wil een nieuw bestuurslid voordragen) 
10. Begroting 2014 
11.  Benoeming leden kascommissie  
12. Benoeming vertegenwoordigers in: Vertegenwoordigende Vergadering(en) en Beleidsraad KNNV  
13. Programma voor 2014 en inbreng van de leden  
14. Huldiging jubilaris(sen)  
15. Rondvraag en sluiting 
 
Cursus Vegetatiekunde 
Ben je al actief met het inventariseren van planten, maar wil je je meer verdiepen in de samenhang tussen 
de planten onderling en met hun omgeving? KNNV Breda organiseert voorjaar 2014 een inleidende cursus 
vegetatiekunde. In drie theorieavonden verdiep je je in de systematiek van de vegetatiekunde en leer je 
om met behulp van het programma SynBioSys gegevens over plantengemeenschappen op te zoeken en 
te interpreteren.  
In de vervolgavonden gaan we het veld in en maak je op drie plekken rondom Breda zelf vegetatieopna-
men. Je gebruikt de Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland. Je voert achteraf je opnamege-
gevens in het programma SynBioSys in. Ook hiermee kun je de plantengemeenschap die je aantreft deter-
mineren en conclusies trekken over de belangrijkste standplaatsfactoren die ter plaatse een rol spelen. Je 
vergelijkt de uitkomsten van de Veldgids en het programma. 
Data binnen : 9, 16, 23 april 19.00-21.30; Prinsentuin College, Frankenthalerstraat 15, 4816 KA, Breda 
Data buiten  : 28 mei, 11 juni, 25 juni, 19.00 -21.30 diverse locaties rondom Breda.  
Cursusleider : Charles Schils, bioloog, docent, medewerker KIGO project SynBioSys. 
Voorkennis  :  Enige soortenkennis inheemse flora;  basisprincipes ecologie; basisvaardigheden pc-gebruik. 
Materialen  : - Schaminée, J.H.J. e.a. 2010, Veldgids Plantengemeenschappen in Nederland. KNNV        
             Uitgeverij. Deze wordt centraal ingekocht en is op de eerste cursusavond te koop. 
            - Schaminée J.H.J. en S.M. Hennekens 2003. SynBioSys, Informatiesysteem. Gratis. 
Kosten      : Voor leden KNNV afdeling Breda € 40,- , voor leden naburige afdelingen € 45, overige € 50,- . 
Aanmelden : Stuur een e-mail met je gegevens naar: breda@knnv.nl of neem contact op met het secr.  
            KNNV-Breda, 076-5875353.  Graag vermelden: naam, adres, tel.nummer, e-mail adres en titel.  

 
 
 
 
 
 
 
Er zijn vier activiteiten:    26 oktober, 30 en 31  januari (uilen), 12 april (voorjaar), 12 juli (libellen en vlinders).  

De derde activiteit vindt plaats zaterdag 12 april: een lezing over de voorjaarsflora en vogels in het voorjaar. 
Erik van der Hoeven neemt ons mee naar mooie en vooral interessante voorbeelden van voorjaarsflora. 
John Frijters zal aan de hand van geluidsopnamen tips aanreiken om enkele vogelsoorten aan hun zang te 
herkennen. 
Tijdens de excursie o.l.v. John en Erik zullen we het een en ander in de praktijk gaan horen en te zien.

 

DE VIER JAARGETIJDEN VAN WOLFSLAAR 
 

Vier seizoensactiviteiten, speciaal voor en door de leden van de verenigingen IVN 
Mark & Donge, KNNV afdeling Breda en West Brabantse Vogelwerkgroep 

Het gebied Wolfslaar staat centraal  
 

 

mailto:breda@knnv.nl
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Nachtvlindercursus 
Door de successen van de dagvlinder- en libellencursus, maar ook die 
van de workshop nachtvlinders start in mei een cursus Nachtvlinders. 
De cursus wordt verzorgd door Wim Veraghtert van Natuurpunt 
Educatie België, Guus Dekkers van de KNNV en Kars Veling van de 
Vlinderstichting. 
Het programma ziet er, onder voorbehoud, als volgt uit: 
 07 mei  Basistheorie 1: Wim Veraghtert   

21 mei  Basistheorie 2: Wim Veraghtert 
04 juni  Micro's onder de nachtvlinders: Guus Dekkers 
06 juni  Excursie/Praktijk: Wim Veraghtert (22h-01h00) 
18 juni  Meetnet Vlinderstichting: Kars Veling 
15 aug  Excursie/praktijk: Wim Veraghtert (21h30-00h00) 
12 sep  Excursie/Praktijk: Wim Veraghtert (20h30-23h30) 

Vanwege een subsidie van Groen en Doen kunnen we de cursus gratis aanbieden aan de leden van de 
KNNV. Niet-leden van de KNNV kunnen voor € 28,- deelnemen en krijgen een jaar gratis lidmaatschap van 
de afdeling. 
De kosten van de veldgids en het uit te reiken materiaal (kopiekosten) zullen waarschijnlijk uitkomen op 
ongeveer  € 20,-. Het exacte bedrag moet nog vastgesteld worden. Koffie en thee zijn gratis. 
De theorielessen zullen in het bezoekerscentrum Wolfslaar, Wolfslaardreef 95 gehouden worden, voor het 
merendeel in het duurzame leslokaal. De praktijkavonden/excursies zullen in overleg met Wim Veraghtert 
vastgesteld worden. 
De aanvang van de theorieavonden is om 19h30 en de afsluiting rond 22h00. De tijdstippen van de 
praktijkavonden zijn afhankelijk van de daglengte. 
Aanmelding. 
Het aantal deelnemers is maximaal 25 personen. Tot 1 maart hebben KNNV-leden en deelnemers aan de 
cursussen van vorig jaar voorrang, daarna staat de cursus open voor iedere belangstellende. De datum 
van aanmelding is bepalend voor de deelname. 
Aanmelding bij Nico van Leeuwen, e-mail nico.van.leeuwen@planet.nl, onder vermelding van naam, 
adres, telefoonnummer en of u lid bent van de KNNV. Gelieve in de onderwerpregel  het woord 
Nachtvlindercursus op te nemen. 
Kort na de aanmelding ontvangt u bericht over de deelname 
 
 
Gewestelijke excursie zaterdag 5 april op Walcheren 
De afdeling Walcheren laat de KNNV-afdelingen Noord-Bevelanden, Roosendaal, Breda, Tilburg, Eindho-
ven en Helmond het specifieke van Walcheren zien. 
De dag begint om 10:30 uur in Restaurant Dijkpaviljoen de Westkaap, Zeedijk 7 Westkapelle met een kop 
koffie.  
Onder leiding van Henk Mandemaker gaan we de vogels observeren van de binnendijks gelegen plassen, 
het Noordervroon. Dit is een oud vroongebied uit de tijd dat de kust hier werd beschermd door een smalle 
duinenrand. Doordat deze duinen als gevolg van afslag verzwakte heeft men deze verbouwd tot een dijk. 
Het vroon bestond uit laag gelegen weiland dat niet geschikt was voor bouwland. Eind vorige eeuw is 
Walcheren na in de vijftiger jaren te zijn verkaveld voor de tweede maal op de schop genomen.  Door 
deze verkaveling werden de percelen vergroot en de waterhuishouding op orde gebracht. Zo werden in 
de duinrand bossen aangelegd en de laaggelegen gronden omgezet in natuurgebied. Het noordervroon is 
er een van en wordt nu beheerd door het Staatsbosbeheer. Het resultaat is boven verwachting. Duizenden 
watervogels, steltlopers, weidevogels en ganzen verblijven er gedurende de winter en de trek. Regelmatig 
worden zeldzaam voorkomende vogels gezien zoals: grauwe en rosse franjepoot; morinelplevier; steltkluut; 
roodhalsgans. 
Hopelijk hebben we helder weer en kunnen we genieten. Neem telescoop en kijker zeker mee. 
Tegen enen vertrekken we naar het Dorpshuis Nimmerdoor, Bakkersland 29, Grijpskerke. Onder het genot 
van een kop soep en de zelf mee te brengen lunch  zal Anton van Haperen ons het een en ander vertellen 
van het duin en kust landschap. Waarom hebben wij geen rotskust op  Walcheren. Waar komt al het 
duinzand eigenlijk vandaan? Dit alles zal Anton ons dan laten zien tijdens een excursie door het gebied 
Oranjezon.  
Hopelijk gaat iedereen om 16 uur moe maar voldaan terug naar huis. 
 
Graag zouden we weten hoeveel mensen we mogen verwachten.  
Geef je even op bij : secretaris@walcheren.knnv.nl of telefonisch bij de secretaris van de afdeling 
Walcheren:  06-36105645. 

mailto:secretaris@walcheren.knnv.nl
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Lezing ‘Stadslandbouw’ – 24 februari, 20.00 uur, 
Jos Brok en Louis de Jel 
Plaats: Gemeenschapscentrum ‘De Wegwijzer’, Steendorpstraat 2, Breda 

Stadslandbouw is hot. Ook in Breda. Overal ontstaan initiatieven om hiermee 
aan de slag te gaan.   

Het gaat hierbij om landbouw in of rond de stad waarvan de producten in de 
naaste omgeving worden afgezet. De omvang hiervan is zeer divers en 
varieert van echte stadsboeren die bedrijfsmatig voedsel produceren tot 
bewoners die hobbymatig op enkele m2 groenten telen. Van bewoners die 
een paar fruitbomen op een braakliggend terreintje willen tot een collectief 
dat op een ongebruikt bedrijfsterrein een productietuin wil aanleggen. Vaak is 
het voor dit soort initiatieven nodig om de gemeente in te schakelen. 
Bijvoorbeeld voor een vergunning of toestemming om een deel van de 
openbare ruimte te gebruiken.  
Jos Brok van de gemeente Breda zal tijdens de lezing een overzicht geven wat 
er in deze stad zoal gebeurt.  
Louis de Jel, verbonden aan de Stichting Aarde, gaat in op het nut van al dit soort activiteiten en bespreekt 
met u in hoeverre de natuur hiermee gebaat is. Wordt de stad door stadslandbouw ook daadwerkelijk  
leefbaarder en mooier.  Hij zal ingaan op al u vragen die u over dit onderwerp heeft. 

De Stichting Aarde doet veel onderzoek naar een meer duurzame economie en gaat ervan uit dat een 
regionaal georganiseerde economie voordelig is voor mens en milieu. 

De toegang bedraagt € 3,- (incl. koffie, thee). 

 

Lezing ‘West-Brabantse beken’ – 24 maart, 20.00 uur, 
Hans van Kapel en Jaap Oosthoek 
Plaats: Gemeenschapscentrum ‘De Wegwijzer’, Steendorpstraat 2, Breda 

Waterschap Brabantse Delta verzorgt het waterbeheer van onder meer de beken ten zuiden van Breda. 
Daar komt wel meer bij kijken dan je op het eerste gezicht zou zeggen. 
Hans van Kapel en Jaap Oosthoek vertellen over de zuivering van water, veel en weinig water, inrichting, 
planten en dieren en de (trends in) waterkwaliteit van beken die naar Breda stromen en de afwegingen die 
het waterschap maakt. 

Aan de hand van een aantal quizvragen en een presentatie nemen zij u mee in de wereld van het 
waterbeheer.   
De toegang bedraagt € 3,- (incl. koffie, thee). 
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Studiemiddag over ‘Bloemrijke bermen en ecologisch beheer’ 



 Nieuwsbrief KNNV-Breda  februari-maart 2014            6 
 

PLantencursus afdeling Tilburg, april t/m oktober 2014        
In het kader van de ‘Groen en doen’-regeling organiseert de KNNV Tilburg een plantencursus voor mensen 
in de regio Tilburg (lees ook regio Breda) die al enige kennis van planten hebben.  
Het zal hierbij gaan om vijf theorie- en praktijkbijeenkomsten. Exacte data zijn op dit moment nog niet 
bekend. Wel is het zo dat de theorie op dinsdagavond of zaterdagochtend wordt behandeld. De excursies 
zullen altijd op zaterdag worden gehouden. Voor de data wordt zoveel mogelijk de planning van de 
plantenwerkgroep van de KNNV Tilburg aangehouden (de eerste dinsdag of zaterdag van de maand). 
 Uitgangspunt bij de cursus is het verhogen van de parate kennis van planten in de eigen omgeving en het 
meer in detail kennen van de verschillen binnen een aantal plantenfamilies.  
Tot 1 februari hebben leden van de KNNV (geldt ook voor andere KNNV-afdelingen) voorrang. Na deze 
datum wordt de cursus ook opengesteld voor een ieder in de regio. Aan de cursus zijn geen kosten 
verbonden, er wordt echter wel een presentie van minimaal 80% verwacht.  
Opgave is mogelijk door te mailen naar Johan van Laerhoven( thesnowfox@zonnet.nl). 
 
Workshops: Stadsplanten op 6 november en Mossen op 11 december. 
Dit najaar hebben we twee workshops georganiseerd 
Op 6 november stonden de stadsplanten centraal. Aanleiding was het op 1 november uitgekomen boekje 
Stadsplanten van Breda.  
Tijdens de workshop, die door acht deelnemers werd bezocht, hebben we aan de hand van levend 
materiaal een aantal in de stad voorkomende planten nader bekeken. Het is verbazingwekkend hoeveel 
planten je in november nog in de natuur kunt aantreffen. Enkele voorbeelden: knopkruid, melkdistels, 
diverse grassen, dovenetels, klokjes, tuinbingelkruid, kruiskruid, nachtschades, duizendknopen etc etc. Het 
lijkt wel of het seizoen dat je naar planten kunt kijken elk jaar langer wordt. Het leverde voor de deelnemers 
weinig problemen op om met hulp van de nieuwe stadsplantengids de planten aan de hand van hun 
bloemkleur op naam te brengen.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Op 11 december heeft Hans van Schoorl, lid van de afdeling 
Dordrecht, een workshop verzorgd over mossen.  
Het was bedoeld voor beginners en het was een eerste 
kennismaking met de mossenwereld. Hans begon met een 
overzicht van het plantenrijk en de plaats die mossen daarin 
hebben. Vervolgens behandelde hij de belangrijkste geslach-
ten met van elk geslacht een voorbeeld. 
Na de pauze konden we behulp van stereomicroscoop de 
details van de haren die bij sommige mossen aanwezig zijn erg 
goed waarnemen.  
We hebben een beeld gekregen wat er zoal komt kijken als je met mossen aan de slag wilt. 
Waarschijnlijk zullen we deze workshop door middel van een cursus in 2015 een vervolg geven. 
Met veertien deelnemers aan de workshop was de belangstelling zeker goed te noemen. 
 
 
Florondag 14 december - terugblik 
Op zaterdag 14 december jl vond de jaarlijkse Florondag  
plaats. De opzet was anders dan in voorgaande  jaren.  
Feestelijk vanwege het 25-jarig bestaan van Floron, bijzonder 
ook vanwege de samenwerking met KNNV.  De hele 
happening vond plaats in Nijmegen en trok ruim 400 
bezoekers. Een topdag in het bestaan van Floron. Niet eerder 
waren er zoveel plantenliefhebbers op één dag op éénzelfde 
plaats bijeen. 
Keuze wat betreft lezingen was er meer dan genoeg, zoveel 
dat de keuze lastig  was en je het idee had om iets te missen. 
Erik van der Hoeven hield namens de werkgroep een “luchtige”  lezing over het boek en tijdens de pauzes 
konden we het boek aan de man/vrouw brengen. Bijna 40 boeken zijn ter plaatse verkocht, een mooi 
aantal. 
Heeft u het idee iets gemist te hebben:  informatie van de lezingen is te vinden op de website van Floron. 
Hier kunt u de lezingen downloaden.  
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan is een jubileumuitgave van Floron Nieuws verspreid. 
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Kort verslag Plantenwerkgroep 2013. 
In 2013 heeft de plantenwerkgroep, bestaande uit 12 leden,  meerdere activiteiten uitgevoerd. Het accent 
lag dit jaar op het inventariseren van km-hokken in de stad. Daarnaast hebben we op verzoek van SBB 
aandacht geschonken aan het Ulvenhouts Bos en het Merkske.  Voor Floron  hebben we, verspreid over het 
district, een aantal km-hokken volgens de methode het Nieuwe Strepen onderzocht. 
In totaal hebben we het afgelopen jaar in ons werkgebied 840 verschillende soorten planten 
waargenomen, ongeveer de helft van de Nederlandse Flora. Bovendien hebben we in samenwerking met 
Floron een viertal workshops georganiseerd, twee over fonteinkruiden, een over Amarantfamilie en een 
over de Duizendknoopfamilie.  
In de periode 2010-2012 hebben we in het stedelijk gebied van de gemeente Breda 755 verschillende 
soorten planten aangetroffen. In 2013 is dit met ruim 100 planten uitgebreid en hiermee komt het aantal uit 
op circa 885 stuks.  
Omdat we dit jaar het merendeel van onze tijd in  het stedelijk gebied hebben doorgebracht in dit verslag 
wat meer aandacht voor de urbane flora in Breda.   Enkele bijzonderheden: 
Bijzonder is Vroeg havikskruid (Hieracium glaucinum), een soort die nog niet in de Heukels is beschreven. 
Een soort die al wel in Amsterdam voorkomt en is beschreven in het boekje de Nieuwe Amsterdammers van 
Ton Denters. De plant staat in de buurt van een tuin van een voormalige verzamelaar van wilde planten. Dit 
is mogelijk de bron van herkomst. Trosglidkruid (Scutellaria columna), een overwachte plek nabij de 
Heusdenhoutseweg in het gemeenteplantsoen. Opvallend door zijn fraai gevormde komvormige vruchten. 
Nieuw is ook Welriekende ganzenvoet (Chenopodium ambrosioides), een plant die langs de rivieren 
thuishoort maar nu ook verspreid in de stad wordt aangetroffen. Verspreiding via vogeltjeszaad is niet 
uitgesloten. 
Zeker ook vermeldenswaardig is Stippelklaverzuring (Oxalis debilis), een klaverzuring met talrijke kleine 
knolletjes die al op enkele plaatsen is gezien. Een typisch kenmerk voor deze plant zijn de kleine oranje 
stipjes op de bladrand. 
Meer informatie over de plantenwerkgroep vind u op de website. 
 
 
Excursies West-Brabantse Vogelwerkgroep    (http://www.westbrabantsevwg.nl) 
 2 februari 2014 Ganzenexcursie Biesbosch met Piet van Iersel 
16 maart   2014 Stadsvogelexcursie met Willem Veenhuizen 
22 maart   2014 Vogelexcursie Turnhoutse Vennen met Martin van Leest 
 
Excursies IVN Mark&Donge      (http://www.ivn-markendonge.nl/wandelingen.htm#natuurwandelingen) 
Zon 9 feb.  14.00u Mossenwandeling. 
          Parkeerplaats zwembad, Wolfslaardreef 103, 4834 SN Breda. 
Zon 16 feb.  10.00u Dorstse Bossen: in en om de bossen bij Dorst. Landschapswandeling 20km.  

Parkeerplaats winkelcentrum Spoorstraat, 4849 AS Dorst. 
Zon 23 feb. 14.00u Vrachelse Heide: leven in het zand.  

Café Rest. Brabants Bontje, Veekestraat 19, 4904 TE Oosterhout. 
Zon 9 mrt.  14.00u Landgoed Luchtenburg: een land vol goeds?  

Kruising Heistraat – Goorheining, 4851 RM Ulvenhout. 
Zon 23 mrt. 14.00u Duiventoren: rondje kringlopen.  

SBB parkeerplaats, Moerkensdreef, 5107 NT Dongen.   
 
Verdwenen venen, Lezing Karel Leenders – dinsdag 25 maart        
Zeer onlangs verscheen een geactualiseerde editie van "Verdwenen Venen; Een 
onderzoek naar de ligging en exploitatie van thans verdwenen venen in het gebied 
tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad 1250 - 1750 " van 
historisch-geograaf Karel Leenders. De herziene editie is prachtig geïllustreerd en 
fraai vormgegeven. Prijs: € 25,00 
Onder de titel "Breda en de turf: de winning en het gebruik van turf in en om Breda 
1250 - 1750" houdt Karel Leenders een lezing in de Waalse Kerk te Breda op 
dinsdagavond 25 maart 2014. Aanvang: 20.00uur. Toegangsprijs € 7.00 
De lezing wordt gezamenlijk georganiseerd door het Breda's Museum, het 
Stadsarchief en de Vrije Boekhandel. 
De lezing van Leenders wordt uitgebreid geïllustreerd d.m.v. een 
powerpointpresentatie. 
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