Programma Maandagmiddag Pluis en Struin 3e kwartaal 2018
Maandag 2 juli
Bezoek aan Kaat Scheurwater voor een workshop
Op maandag 2 juli zijn wij te gast bij Kaat Scheurwater om zalf en
theemengsel te maken en te wandelen we door haar tuin.
Vanaf 10.00 uur (!) zijn wij welkom. Na de ontvangst met koffie of thee, maken
we een wandeling door de kruidentuin en spelen we 2 spellen (met 2 groepen)
We worden verwend met een lunch, waaronder de soep van Riet, een salade van
Nellie en zalm van Mart en Kaat.
Na de lunch maken we een korte wandeling door de tuin, is er genoeg tijd voor
een gezellig praatje en daarna de mogelijkheid om een zalf of theemengsel te
maken.
Koffie en thee staan er voor het pakken met wat kannen fruitwater.
Kaat's dochters helpen de hele dag mee.
Kaat heeft er zin in, jullie ook? Haar adres is Molenstraat 77 4793 EE
Fijnaart.

Maandagmiddag 16 juli
Bezoek Tongplaat
In deze voormalige landbouwpolder ten zuidwesten van het eiland van Dordrecht
heeft het getij sinds 2012 weer vrij spel. Via een soms (d icht begroeid)
struinpad loop je naar het betonnen uitzichtpunt vanwaar je een weids zicht
hebt op dit nieuwe natuurgebied. Je ziet er vele soorten vogels – lepelaars en
andere steltlopers, ganzen, eenden, kleine vogels en visarenden – die zoeken naar
voedsel. Regelmatig laat ook de zeearend zich hier zien!
Verzamelen op de parkeerplaats van de Zuidhaven om 13.30 uur.

Tongplaat
Maandag 13 augustus
Vaar- en wandeltocht Brabantse Biesbosch met Hennie Kelner
Vandaag gaan we met Hennie Kelner, schoolgids in Drimmelen en bewoonster van
het witte huis bij de Amaliahoeve, op stap. Zij vaart ons met haar boot door de
Brabantse Biesbosch naar haar huis bij de Amaliahoeve. De Amaliahoeve is een
monumentale Biesboschboerderij met een prachtig uitzicht op polder Kwestieus.
Op de terugweg maken we een (korte) wandeling door een oud griend Doolhof.
We verzamelen om 12.00 uur (!) bij de Spieringsluis, waar Hennie ons met de
boot opwacht. De boot heeft plek voor maximaal 15 gidsen.

Amaliahoeve
Maandagmiddag 27 augustus
Bezoek aan de zalmhaal met Wim van Wijk
Wim van Wijk, schrijver van veel Biesboschboeken en bewoner van de
blauwgrijze zalmkeet bij de Ottersluis, vertelt ons deze middag over de historie
van de zalmvisserij van ruim een eeuw geleden. We bezoeken de zalmhaal,
waarmee vroeger een net vol met zalm werd binnengehaald.
We vertrekken om 13.30 uur met fluisterbootjes van het Biesboschcentrum.

Zalmhaal
Dinsdagmiddag 4 september (!)
Fietstocht door de Brabantse Biesbosch, Noorwaard
In de afgelopen jaren hebben we aantal malen de Noordwaard per auto
doorkruist om te zien hoe het landschap is veranderd door het project Ruimte
voor de Rivier.
Op dinsdag 4 september (!) doen we de tocht per fiets. Joke de Vlieger rijdt
voorop.
We verzamelen bij Kop van het Land (Dordtse kant) om 13.00 uur.
Na afloop drinken we een kopje koffie of thee bij Joke.

Waar staan we!
Maandagmiddag 17 september
Inventarisatie planten GMP
Ook dit najaar gaan we wandelen over een (nog nader te bepalen) deel van het
Griendmuseumpad voor een inventarisatie en determinatie van daar voorkomende
planten. Een bijgewerkt inventarisatie-overzicht dient als leidraad.
Een nuttige tocht voor iedere gids en stagegids om de kennis op te frissen.
De deelnemers krijgen vooraf het aangepaste overzicht uitgereikt.
We vertrekken om half twee naar de overkant.

