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Van het bestuur 
 
De koe 
Een koe 
is een merkwaardig  beest 
wat er ook in  haar geest 
moge zijn 
haar laatste woord 
is al5jd 
boe 

K. Schippers 

Laten we hopen dat we dit geluid nog lang mogen horen … en dat ons 
landschap nog lang gesierd wordt door koeien… en dat latere 
generaKes de SKer van PoSer niet gaan bekijken als een verschijnsel 
uit het rijk der verbeelding… 

Het is zomer en de vlinders vinden de bloeiende vlinderstruiken, de 
vogels hebben hun jongen zien uitvliegen en de eerste maaisels staan 
op schelven. 
Na een uitstel van twee jaar is de reis naar Farm Lator in Hongarije 
doorgegaan. De week voldeed aan alle verwachKngen en meer dan 
dat. De dagverslagen kunt u lezen op de website. 

In dit nummer treY u allereerst een gevarieerd excursieprogramma 
aan. Karel Gort schrijY in de rubriek “What’s in a name’ over 
Watermunt, inclusief een paar recepten. Wilma Kapoen heeY een 
interessante “LeesKp”. Hans Boekhout citeert Rinke Tolman over de 
Kievit en de historie van het eerste kievitsei. De minuKeuze 
aquarellen van grassen zijn van de hand van Johanneke van Embden. 
“De keuze van…” is deze keer van Hans van Elst die een foto van Hans 
Boekhout heeY gekozen. Het lezingenseizoen gaat van start met 
MarKn Oosthoek, stadsherder en beheerder van belevenisboerderij 
Schieveen in RoSerdam. 

We wensen u een heel fijne zomer! 

Inleveren van kopij voor het volgende nummer graag vóór 12 
september 2022. 
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Excursies 3e kwartaal 2022 

 

2 juli 2022 
Kennemermeer en Pier van IJmuiden o.l.v. Karel Gort 
Het Kennemermeer is een kunstmaKg meer in het natuurgebied Kennemerstrand nabij 
IJmuiden. Het meer ontstond na uitgravingen ten bate van de aanleg van een duinenrij langs de 
vloedlijn ter bescherming van het natuurgebied. De plantengroei is er heel interessant. Tussen 
de bunkers uit WO-II, de Hoogovens, de pier, de haven, de strandpaviljoens en de zee ligt een 
unieke duinvallei die, dankzij beheer door vrijwilligers, de status heeY van een bijzonder 
waardevol natuurgebied. 
Karel Gort, een excellente plantenkenner, leidt ons rond door dit prachKge natuurgebied. We 
gaan op zoek naar orchideeën, zeelathyrus, bevertjes, bonte paardenstaart, vlozegge en nog veel 
meer. We kijken onderweg natuurlijk ook naar vogels, insecten en vlinders. Liegebbers kunnen 
misschien nog kijken vanaf de Zuidpier of er sterns naast de badgasten op het strand ziSen. 
Contact: Eric Stockx 0658953678 

9 juli 2022 
Hitland, openbare excursie van een halve dag 
In de loop der eeuwen is het gebruik van Hitland aan veranderingen onderhevig geweest. Er is 
veen afgegraven, maar de kwaliteit was niet goed. Er is landbouw bedreven, maar de 
ondergrond was te vochKg. Het gebied bleek geschikt te zijn voor veeteelt en dat is het tot op de 
dag van vandaag, maar hoe lang nog…  Voor de stadsmens ontstond meer behoeYe aan 
‘buitenleven’. Eind 20e eeuw werd Hitland een natuur- en recreaKeterrein. Het is het eerste 
project in Nederland dat onder de LandinrichKngswet (1985) is uitgevoerd. 
We gaan een wandeling maken van een paar uur en kijken naar alles wat vliegt, fladdert, zwemt, 
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groeit en bloeit.. 
Voor degenen die rechtstreeks gaan: start om 09.00 uur op de parkeerplaats Hitland, 
Groenedijk in Capelle a/d IJssel. 
Contact: Greetje de Back, 0646512600 

12 juli 2022, dinsdag 
Door-de-week excursie naar de Berkenwoudse Driehoek  
In de Krimpenerwaard ligt dit mooie natuurgebied. We kijken naar vogels en planten. 
Contact: Hans Boekhout, 0651868996 

16 juli 2022 
De Groote Peel o.l.v. BeBy en Ruud van Middelkoop 
Het NaKonaal Park De Groote Peel ligt op de grens van Limburg en Noord-Brabant. Het is een 
erg nat en groot hoogveengebied. In het verleden is er veel turf gestoken. Op hooggelegen 
plaatsen, waar al het veen is afgegraven, ontstonden heidevlakten en bossen. Er broedt een 
honderdtal vogels en er zijn veel muggen, libellen en andere insecten. Met Ruud en BeSy als 
gids zullen we vele soorten vinden als we door dit unieke gebied struinen. Het vertrekpunt van 
onze wandeling is het Bezoekerscentrum, Moostdijk 15, Ospel-Nederweert. 
Contact: Eric Stockx, 0658953678 

23 juli 2022 
Korendijkse Slikken 
Eind jaren zevenKg heeY Natuurmonumenten de Korendijkse Slikken in de Hoeksche Waard in 
beheer gekregen. Toen waren de slikken een dichte ruigte. Koeien, schapen en paarden werden 
ingezet om de slikken te begrazen. Delen werden gemaaid en zo veranderde de slikken in een 
gebied waar veel vogels broeden. Er groeit opvallend veel Heemst. Misschien zien we weer 
Koninginnepages … en ook de Zeearend… 
Contact: Hans Boekhout, 0651868996 

30 juli 2022 
Kampina o.l.v. BeBy en Ruud van Middelkoop 
De Kampina is een gevarieerd natuurgebied met heide, dennenbossen en vennen. In deze 
maand staat de heide in bloei en we hopen er ook de bijzondere lavendelheide te vinden. Er 
komen veel libellensoorten voor in de vennen. In de moerassige gebieden groeit o.a. Gagel en 
Beenbreek. 
Onze wandeling start bij de kruising Kempenseweg 10/Annadreef in Boxtel 
Contact: Eric Stockx, 0658953678 

6 augustus 2022 
Libellen en vlinderexcursie duinen van Hoek van Holland o.l.v  Paul Schrijvershof 
De Van Dixhoorndriehoek is een jong duingebied tussen het strand van Hoek van Holland en de 
vroegere boulevard. Het is opgespoten met zand, dat vrijkwam bij de aanleg van Europoort in 
de zevenKger jaren. Het is in beheer van het Zuid-Hollands Landschap sinds 2013. Er is veel 
duindoorn verwijderd en nu groeien er in de naSe duinvalleien zeldzame planten, zoals 
Vleeskleurige orchis, Slanke genKaan en Parnassia. 
We gaan o.l.v. Paul Schrijvershof zoeken naar libellen en vlinders. Vooral libellen, die bij 
periodiek droogvallende vennen te vinden zijn. Nieuwe soorten rukken op vanuit het zuiden: 
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o.a. de Zuidelijke glazenmaker, Zuidelijke heidelibel, Zwervende heidelibel, Tangpantserjuffer en 
Zwervende pantserjuffer. Natuurlijk kijken we ook naar andere insecten, en vogels en planten. 
Contact: Eric Stockx, 0658953678 

10 augustus 2022, woensdag 
Door-de-week excursie naar de Dordtse Biesbosch 
De Dordtse Biesbosch is in een aantal jaren Kjd een heel interessant vogelgebied geworden. In 
het nabijgelegen bos ‘De Elzen’ kunnen we misschien nog wielewalen horen.  
Contact: Hans Boekhout, 0651868996 

13 augustus 2022 
Nog te kiezen bestemming 
Contact: Kjell Nilsen, 0618388573 

20 augustus 2022 
Leersumse Veld en Langbroek 
Het Leersumse Veld is onderdeel van NaKonaal Park Utrechtse Heuvelrug. Het bestaat uit bos, 
heide en twee grote vennen en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. We kijken er naar vogels 
en Ans kan de vlinders, libellen, planten en paddenstoelen helpen determineren. Ook gaan we 
naar Langbroek om de mooie Sleedoornpage te zoeken. 
Startplaats: De Veldschuur, Maarsbergseweg 18a in Leersum 
Contact: Ans den Haan, 0619954952 

27 augustus 2022 
Bentwoud o.l.v. Dominic Dijkshoorn 
Het Bentwoud is een nieuw natuur- en recreaKegebied in de Randstad, tussen Zoetermeer en 
Boskoop. In 2016 is de inrichKng van het natuurgebied afgerond. Het mag dan een jong bos zijn 
op de oude veenweiden, maar het is inmiddels een flink bos! Er zijn enkele plassen, 
waterwegen en veel open terreinen. In de rietkragen broeden Roerdompen en op de struiken 
zijn RoodsborsSapuiten te zien. Met onze gids, Dominic, gaan we vooral kijken naar de 
bestuivers van Zuid-Holland, een vervolg op de lezing van 12 april j.l. 
Aangezien dit een excursie met een externe gids is, vragen we een bijdrage van Euro 5,00 pp. 
Contact: Eric Stockx, 0658953678 

3 september 2022 
Amsterdamse Waterleidingduinen o.l.v. Maarten Langbroek 
De Amsterdamse Waterleidingduinen is het oudste waterwingebied van Nederland dat ligt 
tussen Zandvoort en de Langevelderslag van Noordwijk. Het is ingericht voor de 
watervoorziening van Amsterdam en is een beschermd natuurmonument. In het grote 
duingebied leven honderden Damherten en ook Vossen en Eekhoorns. Het is een drukbezocht 
wandelgebied waar je ook naast de paden mag struinen. 
Ecoloog Maarten Langbroek weet heel veel van vogels, insecten, planten, paddenstoelen, 
mossen en korstmossen. Hij zal ons vele bijzonderheden tonen van dit gebied. 
Een dagkaart van Euro 1,50 kan online of ter plaatse gekocht worden. 
Aangezien dit een excursie met een externe gids is, vragen we een bijdrage van Euro 5.00 pp. 
Contact: BeSy van Middelkoop, 0622296305 
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10 september 2022 
Kwade Hoek e.o. 
De Kwade Hoek is een natuurgebied aan de Noordzee ten noordoosten van Goedereede. Een 
Natura 2000-gebied op Goeree-Overflakkee dat al lang in bezit is van Natuurmonumenten. De 
naam verwijst naar de verraderlijke stroming daar en zandbanken, waarop menig schip vergaan is. 
Er is een sluYer, waardoor er bij hoogKj zout water het gebied overspoelt. Bij veel regenval wordt 
het gebied gevuld met regenwater en kwel van de duinen. 
Erica Griffioen leert ons de zilte flora van het gebied kennen, zoals bijvoorbeeld Zeekraal, Zulte en 
Melkkruid. We kijken naar de vele vogels die er vertoeven en doortrekken. Misschien zien we er 
nog de Zomertortel en Dwergsterns. En ook weer de mooie Wolfsmelkrups op Zeewolfsmelk. 
Start: Het Plaatje & Middelduinpad in Goedereede. 
Contact: Erica Griffioen, 0611440112 

15 september 2022, donderdag 
Door-de-week excursie naar het Doove Gat en Willeskop 
Het Doove Gat bij Haastrecht is een waterbergingsgebied en daardoor ook een interessant 
vogelgebied. Willeskop is een zg. Kade door het weilandgebied bij Oudewater. Ook hier kunnen 
vogels gespot worden. 
Contact: Hans Boekhout, 0651868996 

17 september 2022 
Hitland, openbare excursie van een halve dag 
In de loop der eeuwen is het gebruik van Hitland aan veranderingen onderhevig geweest. Er is 
veen afgegraven, maar de kwaliteit was niet goed. Er is landbouw bedreven, maar de ondergrond 
was te vochKg. Het gebied bleek geschikt te zijn voor veeteelt en dat is het tot op de dag van 
vandaag, maar hoe lang nog…  Voor de stadsmens ontstond meer behoeYe aan ‘buitenleven’. 
Eind 20e eeuw werd Hitland een natuur- en recreaKeterrein. Het is het eerste project in Nederland 
dat onder de LandinrichKngswet (1985) is uitgevoerd. 
We gaan een wandeling maken van een paar uur en kijken naar alles wat vliegt, fladdert, zwemt, 
groeit en bloeit.. 
Voor degenen die rechtstreeks gaan: start om 09.00 uur op de parkeerplaats Hitland, Groenedijk 
in Capelle a/d IJssel. 
Contact: Greetje de Back, 0646512600 

24 september 2022 
Deze excursie wordt later ingevuld door Wim Langbroek 
Aangezien dit een excursie met een externe gids is, vragen we een bijdrage van Euro 5,00 p.p. 
Contact: BeSy van Middelkoop 0622296305 

Voor alle excursies geldt: 
We vertrekken vanaf Capelse Brug, parkeerterrein bij de vrachtauto's. 
In de zomerKjd vertrekken we om 8:30 u. 
Door-de-weekse excursies starten om 9.30 u. 
Aanmelden door een email te sturen naar knnvijenl@live.nl. 
Kijk ook alNjd even op de website (hBps://ijsselenlek.knnv.nl) of er nog wijzigingen zijn!
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Vroegere vogels 
 

De Kievit
 
 

 
“Als de jongen zijn uitgekomen, worden de grote eierdopfragmenten, die in of rondom het nest zijn 
beland, door de ouders of door één van hen, verwijderd. (…) Verschillende zevenKende-eeuwse Engelse 
literatoren hebben de mening doen postvaSen dat de vlucht van het kroost uit het nest zo 
onvoorstelbaar snel in haar werk ging, dat de kleintjes de benen al namen, wanneer de eierschaal hun 
hoofd nog bedekte.  
Het schijnt dat Shakespeare in zijn Hamlet de eerste is geweest, die het nestvlieden, sterk overdrijvend, 
als een al te overhaaste vlucht voorstelde. LeSerlijk schreef hij: ‘The lapwing runs away with the shell on 
his head.’ Andere schrijvers uiSen zich op dezelfde of navenante wijze. 
Laat ik hier maar dadelijk aan toevoegen dat nog een andere gewoonte van de kievit in dezelfde Kjd tot 
hun verbeelding sprak: de vermaarde bedrevenheid van de vogel om ongenode gasten weg te lokken uit 
de buurt van eieren of jongen, door op een flinke afstand van het nest luid en klagelijk te roepen. Maar 
terwijl wij twinKgste eeuwers de afleidingspogingen van de kievit sympathiek vinden en er ons over 
verbazen dat zich bij de vogel zo’n boeiend insKnct heeY ontwikkeld, dat een funcKe vervult bij het 
voortbestaan van de soort, verweten de Engelse schrijvers de kievit zijn lisKgheid. Sommigen van hen 
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noemden hem op grond van zijn lisKgheid een leugenaar, een bedrieger enz. De ‘liegende kievit’ werd 
een geijkte term, die stellig de ene auteur van de andere overnam. Overigens werd het doen en laten 
van de kievit ook al vóór de zevenKende eeuw in een ongunsKg daglicht gesteld. Zo schreef Gower 
(1390), voortbordurend op de Metamorfosen en Confessio Aman5s van de Romeinse dichter Ovidius, de 
volgende regels: 
            Unto this dai, men seith, 
            A lappewinke hath lore (=lost) his faith 
            And is the brid falseste of alle. 
De Schrijver van de Canterbury Tales, Geoffrey Chaucer (1340-1400), deed in zijn Parlement of Foules, als 
hij de kievit veroordeelt, voor Gower niet onder, want hij sprak ook van de ‘false Lapwynge, ful of 
trecherye (verraad, trouweloosheid).’ Tot troost voor de kievit herinneren wij eraan, dat in vele gevallen, 
als deze vogel over de tong gaat, men in werkelijkheid de hop op het oog heeY. 
(…) 
Dat men bijna driekwart eeuw lang ononderbroken de vinddata van het eerste kievitsei in Nederland 
heeY genoteerd, is wel een zeer welsprekende aanwijzing, dat Vanellus vanellus ongelooflijk populair is. 
Er schuilt dan ook geen overdrijving in, als men hem aanduidt als de meest gevierde naKonale vogel. 
Er gaat geen jaar voorbij, waarin hij niet op de frontpagina van de Nederlandse kranten verschijnt. Dit is 
stellig mede hieraan te danken, dat het zenden van het eerste landelijke kievitsei aan de koningin een, 
alleen door de vijf oorlogsjaren onderbroken, tradiKe van veel meer dan een halve eeuw is geworden. 
Lang werd 1905 beschouwd als het eerste jaar, waarin een dergelijke aanbieding plaatsvond, maar 
blijkens mededelingen van het Koninklijk Huisarchief geschiedde dit ook reeds in 1902. 
In 1945, toen in de vroege lente onze bevrijding zich zeer duidelijk begon af te tekenen, zou het eerste 
kievitsei misschien via Zeeland koningin Wilhelmina hebben kunnen bereiken, maar men nam tensloSe 
geen risico’s. In plaats daarvan werd het eerste ei geoffreerd aan iemand, die in het verzet een 
belangrijke rol heeY gespeeld. Het is aan het hardnekkig speurwerk van de Leeuwarder Courant te 
danken, dat men er achter is gekomen wie de ontvanger was van het vroege Friese ei, dat de 15e maart 
werd opgespoord. In haar nummer van 20 maart 1965, dus twinKg jaar later, kon zij de juiste gegevens 
publiceren. Wij laten ze hier volgen: 
‘Vinder was de toen derKenjarige Hein de Vries, die van Terwispel op weg was naar de school met de 
bijbel te Tijnje en onderweg aan de Moesweg onder Terwispel een kievitsei vond en raapte. Hij gaf het 
aan het hoofd van de school, de heer U. Wind, die tegenwoordig het hoofd van de gereformeerde school 
te Drogeham is. Het probleem was wat met het ei te doen… Meester Wind wist echter wel raad… De 
man, die bekend stond als ‘ome Kees van Houten’, kreeg het ei met een gedicht, waarin stond, dat het ei 
wegens het ontbreken van het weyg gezag gegeven werd aan degenen, die het verzet dienden.’ 
Hierbij tekenen wij aan, dat ‘ome Kees van Houten’ in werkelijkheid L. Bosch heet. Tegenwoordig is hij 
hoofd van de eerste afdeling van de belasKnginspecKe te Hilversum. 
Vier dagen later dan Hein de Vries vond de desKjds veerKenjarige Haye Hiemstra onder Wommels 
eveneens een kievitsei, dat als ‘eerste’ door een Leeuwarder poelier werd gekocht. Ook met dit ei was er 
iets aan de hand. Volgens zegslieden zou dit bij een ‘hoge Duitser’ zijn beland, volgens een andere lezing 
zou het in ontvangst genomen zijn door de commissaris van de provincie Friesland: baron Harinxma thoe 
Sloten. 
Het is echter niet alleen een tradiKe het eerste landelijke kievitsei aan de koningin aan te bieden: ook de 
elf commissarissen krijgen hun provinciale eerstelingen. Al eerder vertelden wij, dat prinses Beatrix in 
1966 – dat was voor de eerste keer – eveneens zo’n vroeg ei in ontvangst nam. Bovendien pleegt men de 
burgemeesters van de honderden Nederlandse gemeenten daarmee gelukkig te maken. (…) In Friesland 
– en sommige andere provincies ook wel – plegen de burgemeesters de aanbieding van het eerste 
kievitsei te honoreren in de vorm van een geldelijke beloning, die doorgaans vergezeld gaat van een 
diploma, oorkonde of cerKficaat.” 
  
Uit: ‘De Kievit, een monografie over onze na5onale vogel’ door Rinke Tolman, Baarn, 1969. 
  
Hans Boekhout 
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Aquarellen van grassen 
  
Grassen zien er op het eerste gezicht allemaal hetzelfde uit: groen en smalbladig. Bij nader inzien zijn er veel 
kleurnuances waar te nemen. Bekijk je de grassen door een loep dan zie je in de bloemen nog veel meer 
kleuren. Ik besloot grassen door de microscoop te bekijken met verschillende vergroKngen van 15 tot 30 keer 
en daar heb ik een aquarel van gemaakt. Bij Straatgras, Poa annua, en Harig vingergras, Digitaria sanguinalis, 
heb ik de bloeiwijze uit elkaar gehaald, zodat in detail zichtbaar werd hoe verfijnd de bouw van stampers en 
meeldraden is. Mijn man, Koos Oosterlaan, maakte de foto’s. 
Johanneke van Embden 
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Ezelsbruggetje 
Van Willemien Troelstra, districtscoördinator Zuid Holland Zuid voor Floron, lazen we onderstaand ezelsbruggetje: 

Over het verschil tussen grassen en andere groene sprieten: grassen hebben knopen en ronde, holle stengels. 
Voor wie dat handig vindt is er als ezelsbruggetje: Zeggen hebben zijden / Russen zijn rond / Grassen zijn hol tot 
aan de grond.
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What’s in a name
Vroeger gingen we als gezin elke zondag naar de kerk, zelfs twee keer. We werden bij elkaar geschraapt en in ‘t 
zondagse pak gestoken. Mijn broers en ik keken uit naar deze dag, niet omdat we naar de kerk gingen, maar 
omdat we alKjd op zondag tussen de middag een gekookt eitje kregen, precies gekookt op drie minuten. Met dit 
in onze gedachte huppelden we opgewekt anderhalve kilometer richKng de kerk over de dijk van Alblasserdam.  

                               

Op de harde houten banken in neSe rijtjes begonnen we met gezang. Als de preek begon, zaten we eigenlijk te 
wachten tot het pepermuntjes-moment. Mijn vaders hand ging dan geruisloos in de zak van zijn colbert. 
Onopgemerkt pakte hij dan de rol met pepermunten. Aan het begin van de preek kregen we een hele 
pepermunt, halverwege de preek werd dit ritueel weer herhaald, alleen brak mijn vader de pepermunt 
doormidden en als de preek langer duurde had mijn vader nog een reserve-afdeling en kregen we als toegiY 
nog één kwart pepermuntje extra. We hadden een ander merk, geloof ik ...  
Echt een moment om nooit meer te vergeten.  
  
Een mooie inleiding waar ‘What’s in a name’ deze keer over gaat: 

(Water)munt Mentha aqua1ca 

Bij excursies of bij het inventariseren van planten loop je wel eens langs slootjes en kan je de frisse geur van 
munt ruiken. Over het algemeen is dat Watermunt. De vraag die dan vaak gesteld wordt is: “Kan je daar ook 
thee van zeSen?” Een echt duidelijk antwoord heb ik nooit gehoord en daarom heb ik het speciaal voor dit 
stukje opgezocht.  
 
Watermunt: 
Licht biSere smaak, maar kan worden gebruikt zoals tuinmunt in sauzen, chutneys, koude dranken en thee. 
Smaak is iets zachter en zoeter dan de bekende pepermunt. Vers of gedroogd te gebruiken als thee, kruiderij 
voor zoete gerechten, salades en groentegerechten. 
  
Een fris en romig gerecht met watermunt is een authenKek Grieks bijgerecht dat bereid wordt met Griekse 
yoghurt. 
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Tzatziki met watermunt: voor 4 personen 
BereidingsKjd: ca. 25 minuten 
Benodigdheden:      
1 komkommer 
2 knoflooktenen 
3 dl. yoghurt 
2 eetlepels olijfolie 
2 eetlepels fijngehakte (water)munt 
peper & zout. 
  
Rasp de komkommer fijn, bestrooi met zout en laat zo’n 20 minuten uitlekken in een vergiet. Pel en 
snipper de knoflook. Meng de yoghurt met de knoflook, uitgelekte komkommer, olie, (water)munt en 
breng op smaak met peper & zout. 
Tzatziki is lekker op stokbrood bij de borrel of als bijgerecht bij de warme maalKjd. 
  
Munt Mentha 

 

In Nederland kennen we een aantal soorten munt. Waaronder Akkermunt, Polei en langs de rivieren 
Hertsmunt. Bij het inventariseren in de stad ruiken we in bepaalde stadswijken vaak de geur van munt. 
Door vele soorten uit het buitenland kan hybridisaKe (kruising van twee soorten) voorkomen en kan het 
determineren van muntsoorten moeilijkheden opleveren. Een paar van deze soorten zijn: Kransmunt, 
Aarmunt, Wollige munt en bovengenoemde Pepermunt.  

Mun^hee: 
Natuurlijk mogen we niet vergeten dat er van munt een heerlijke frisse thee getrokken kan worden. 
Takje(s) in de theepot, kokend water erop gieten, 10 minuten laten trekken en klaar is kees! ’s Zomers is 
het lekker om de thee ijskoud te drinken. Je kunt met warm weer munt toevoegen in de waterkan zodat 
het water een frisse verkoelende smaak heeY, indien gewenst kan bij de munt ook gember of citroen 
toegevoegd worden.  
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Thee wordt in veel landen gedronken en ieder land heeY zo zijn eigen tradiKes en thee-gewoontes. Bij 
het trekken van thee in heet water komen vooral geur- en smaakstoffen vrij, waaronder cafeïne. De 
cafeïne in thee wordt vaak theïne genoemd. De mens voelt na het nuygen van een kopje thee of koffie 
meer energie. Er zijn wat landen die speciale aandacht besteden aan het zeSen en drinken van een 
kopje thee. 

De Gong Fu Cha ceremonie   

 
In tegenstelling tot de Japanse thee-ceremonie is in de Gong Fu Cha ceremonie de thee belangrijker dan 
de presentaKe. De essenKe is dat de smaak en het aroma van de thee opKmaal naar voren komt en de 
ziel rust en tevredenheid krijgt bij het maken en drinken van de thee. Daarom zorg je, voordat je met de 
ceremonie begint, voor de juiste sfeer. Kies voor rusKge muziek of natuurgeluiden, dim eventueel het 
licht en zet de theeset klaar. 
  
De Engelse ‘ceremonie’ 

Engeland kent de ‘aYernoon-tea’. 

 

Volgens een overlevering kreeg Anna, de 7e hertogin van Bedford, rond 1840 tegen 16.00 uur telkens 
honger en kon, of wilde, zij niet wachten tot haar avondmaalKjd. Er werd een lichte maalKjd voor haar 
bereid met verschillende theesoorten erbij die de naam tea kreeg. Het idee sloeg zo goed aan dat 
Engelsen om 16.00 uur thee begonnen te drinken. Deze tradiKe bestaat nog steeds. De Engelse thee is 
niet alleen een drank, maar een lichte maalKjd met een selecKe kleine gerechtjes. 

De inmiddels Nederlandse ‘ceremonie’ 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertog_van_Bedford
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De ‘a`ernoon-tea’ van de Engelsen hebben wij overgenomen maar omgevormd tot de ‘high-tea’. 
De ‘high-tea’ is inmiddels bij ons aardig ingeburgerd en wel een leuke ‘ceremonie’.  
Kleine harKge en zoete gerechten worden opgeleukt met een kopje thee naar keuze. Al sinds 
mensenheugenis wordt thee in Nederland gedronken. Inmiddels zijn er theesoorten van alle kleuren, 
geuren en smaken. Met al die soorten kom je wel aan je trekken! 
  

Tijdens een wandeling zag ik, althans zo leek het, een met gif bespoten stukje langs de waterkant. Een 
aantal lichtgroene, verwarde, afrokapsels op een rij naast Watermunt. 

 
(foto Ruud en BeSy van Middelkoop) 

Het bleek Watermuntbloesemmijt Aceria megacera te zijn. Een verandering in de eindstandige 
bloeiwijze waardoor er onregelmaKge, verwarde massa’s van dicht witbehaarde en vergroeide bloemen 
verschijnen. 

Tot slot een thee-anekdote over verkeerde zuinigheid. 

We hadden eens een excursie in de Ooijpolder. Daar hadden we een dag voor uitgetrokken. Een prachKg 
natuurgebied bij Nijmegen. Halverwege kwamen we langs een Theehuisje. Het was lunchKjd en 
iedereen bestelde wat te eten en te drinken. Totdat de ober bij één van de dames uit de groep kwam 
voor een bestelling. Ze bestelde een glas heet water. “Wilt u er een theesoort bij?”, vroeg de ober. “Nee, 
hoor.” zei ze en ze frummelde wat in haar tasje. Tot ieders grote ontsteltenis haalde ze daaruit een 
theezakje. De ober bracht uiteindelijk alleen een glas heet water maar bij de afrekening werd deze dame 
verrast omdat het glas met heet water niet geheel kosteloos bleek te zijn.  

Gebruikte bronnen en referenNes:        
Naslagwerk Wikipedia  
Gallenboek: Docters van Leeuwen 

Karel Gort  
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De keuze van… 

Hans van Elst vond de foto van een Koninginnepage die op 9 mei van dit jaar in de Brabantse Biesbosch 
vloog zeer aansprekend. 
Hij schreef: "Deze foto sprak mij aan door zijn prachKge verschijning. Zelfontplooiing en de schoonheid 
om jezelf te zijn.” 

 

(Foto: Hans Boekhout)
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Leestip 
In mei is er een prachKg boek uitgekomen: De beste vogelgebieden van Nederland. In het boek staan 
170 vogelgebieden en 600 locaKes uitgebreid beschreven, inclusief kaartjes waarop ook parkeerplaatsen 
en GPS-locaKes aangegeven worden. Per gebied lees je welke vogels daar te zien zijn en in welke Kjd van 
het jaar. Ook veel fotografieKps staan vermeld. Bovendien nog een overzicht van alle openbare huSen 
en schermen. Daarbij krijg je ook een graKs e-book met nog meer gebieden. Het is een fantasKsch boek 
vol met mooie foto’s en preyg geschreven. Na het lezen wil je gelijk vol inspiraKe op pad! Een aanrader! 

 
Auteur(s) en uitgeverij: Pixfactory; prijs Euro 44,90;  368 p. 

Wilma Kapoen 

LEZING over begrazing door schapen     
op 20 september 2021 
 

 

Stadsherder, MarKn Oosthoek, is in 2007 in opdracht van Staatsbosbeheer begonnen me het laten 
begrazen van parken en bossen. Waar bos voorkomt, grazen schapen mooie zomen . Er ontstaan 
naadloze overgangen tussen gras, ruigte, struiken en bos. Kappen en snoeien kunnen grotendeels 
achterwege blijven. Hij werkt samen met Landschapsbeheer de Wassum, een bedrijf dat jarenlange 
ervaring heeY met begrazing door schaapskuddes. 

In een diapresentaKe laat MarKn Oosthoek zien wat er allemaal nodig is om met succes te laten 
begrazen en hij vertelt ook over zijn ervaringen waar het minder goed is gegaan. 
Voor Natuurmonumenten beheert MarKn de Belevenisboerderij Schieveen aan de noordkant van 
RoSerdam. Zie: www.maoosthoek.nl 
 
Plaats: Buurtcentrum De Fluiter, Wiekslag 3, Capelle a/d IJssel. Tijd: 20 - 22 u. Toegang: €3, incl. koffie/
thee. 

http://www.maoosthoek.nl
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Algemene informatie 

Het bestuur van de KNNV-afdeling IJssel en Lek:  
VoorziSer: Hans Boekhout (hansboekhout@icloud.com) 
Secretaris en lezingen: Greetje de Back (debackfibbe@gmail.com)  
Penningmeester en ledenadministraKe: Kjell Nilsen (kenilsen@xs4all.nl) 
Natuurhistorisch secretaris: Eric Stockx (estockx@gmail.com)  
Algemeen lid: Brenda Koppenberg (brendakop@gmail.com) 

Lidmaatschap:  
De kosten van het lidmaatschap bedragen ingaande 1 januari 2022 € 35,00 per kalenderjaar. Voor huisgenootleden is 
dit € 12,50 per jaar. 
Betaling s.v.p via bankrekening NL50 INGB 000 2825797 t.n.v. KNNV afd. IJssel en Lek te Capelle a/ d IJssel. Opzegging 
van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 november.  
Website: www.ijsselenlek.knnv.nl 
Webmaster en producKe Samengesteld Blad: Hans Boekhout  
Lezingen en cursussen:  
Deze vinden doorgaans plaats op dinsdagavonden in buurthuis De Fluiter, Wiekslag 3 te Capelle a/d IJssel. Aanvang van 
de acKviteiten is om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.  
Fotoarchief:  
Op de website (homepage) klikken op het trefwoord FOTO'S. Dit geeY toegang tot onze uitgebreide verzameling foto's 
die na iedere excursie wordt uitgebreid met een selecKe van de inzendingen.  
Excursies:  
Excursies zijn er op alle zaterdagen. We vertrekken om 08:30 uur (zomer) resp. 09:00 uur (winter) per auto vanaf het 
MetrostaKon Capelsebrug (op de parkeerzone voor vrachtauto's), tenzij anders aangegeven bij de betreffende 
excursie. Eén keer per maand zijn er vogelexcursies op een doordeweekse dag, vertrek 9:30 uur. Aanmelden vooraf is 
noodzakelijk via e-mail knnvijenl@live.nl Doe dit a.u.b. vóór 19.00 uur op de voorafgaande dag. 
Aangeraden wordt om het volgende mee te nemen: voedsel, drinken, lidmaatschapskaarten van Natuurmonumenten 
en/of het Zuid-Hollands Landschap. Laarzen en/of regenkleding zijn, al naar gelang de weersomstandigheden en de 
gesteldheid van het te bezoeken terrein, zeer nuyg. Er zijn excursies die een halve of een hele dag duren. Indien niet 
anders vermeld, duren de excursies de gehele dag. We maken gebruik van zo weinig mogelijk auto’s. Dus als het even 
kan, stap bij elkaar in de auto en laat de eigen auto op de parkeerplaats staan.  
Adviezen inzake het meerijden in auto’s:  
Het vervoer van passagiers Kjdens excursies die door onze afdeling worden georganiseerd dient geheel vrijwillig en 
kosteloos te geschieden in verband met de aansprakelijkheid. 
Een tegemoetkoming in de kosten van vervoer mag uitsluitend aan het einde van de rit aan de orde komen. De 
bijdrage is maximaal 28 cent per gereden km - dit bedrag te delen door het aantal inziSenden.  
In geval van schade ten aanzien van de medepassagiers dient duidelijk aan de verzekeringsmaatschappij te worden 
opgegeven dat het meerijden geheel vrijwillig en kosteloos geschiedde. In geval van schuld van de eigenaar/
bestuurder vallen de aanspraken van de medepassagiers onder de verplichte W.A.M.-verzekering (Wet 
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen). Mochten er zich ondanks deze toelichKng toch moeilijkheden met een 
verzekeringsmaatschappij voordoen over deze materie, dan is het gewenst om naast de behandeling door de 
assuranKeadviseur, ook het Algemeen Secretariaat van de KNNV in te schakelen voor nader advies.  
Het is gewenst dat elke automobilist die passagiers meeneemt, in zijn of haar verzekeringspakket een inziSenden-
ongevallenverzekering heeY. Enkele verzekeringsmaatschappijen hebben zo’n verzekering automaKsch in hun pakket 
opgenomen, bij anderen kan deze speciaal worden afgesloten. 
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