PB-PP
BELGIE(N)-BELGIQUE
P921037
Afgiftekantoor: Mechelen

NATUUR.ZEMST

Verantwoordelijke uitgever & retouradres: Mark Vermeulen, Dynastiestraat 60, 1982 Elewijt

Driemaandelijks ledentijdschrift - Nummer 16- oktober - november - december 2020

Foto: Mark Vermeulen

NATUURPUNT
Zemst

COLOFON
Een driemaandelijkse uitgave van
Natuurpunt Afdeling Zemst

Verantwoordelijke uitgever
Mark Vermeulen, Dynastiestraat 60, 1982
Elewijt, 015/61 31 16
mark@natuurpuntzemst.be

Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die zorgt voor
de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen.

Eindredactie
Jeanne Peeters, 015/61 20 86
jeanne@natuurpuntzemst.be
Verschijningsdata
21 maart, 21 juni, 21
september en 21 december

Wil je op de hoogte gehouden worden van de activiteiten en/of
het reilen en zeilen van Natuurpunt Zemst, stuur dan een mailtje
naar info@natuurpuntzemst.be.
Wil je meer weten over onze natuurgebieden, dan kan je terecht
op onze website www.natuurpuntzemst.be. Heb je daar nog niet
gevonden wat je zocht, stuur ons dan een mailtje.

Inleveringsdata teksten
15 februari, 15 mei, 15
augustus en 15 november
Layout
Mark Vermeulen
Website
www.natuurpuntzemst.be

Natuur is er voor
iedereen
Kom erbij en blijf lid!
Het lidmaatschap bedraagt € 30 en is
geldig voor het hele gezin.
Overschrijven op rekeningnummer
BE17 2300 0442 3321
van Natuurpunt vzw, Coxiestraat 11 2800 Mechelen
met vermelding van: "Nieuw lid deling
Zemst"
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Voorwoord
Hoe je het draait of keert, het blijft moeilijk om het onderwerp corona en covid-19 te ontwijken. Je
kan niet ontkennen dat dit onzichtbare virus een grote impact heeft op ons doen en laten. Zo ook op
de werking van onze afdeling.
Waar we bij de versoepelingen in juni weer wat hoop kregen om toch een deel van onze activiteiten
te laten doorgaan, werd het begin augustus heel snel duidelijk dat dat nog niet aan de orde is. Voor
vergaderingen bleek de digitale variant een mooie oplossing. Om te gaan wandelen is dat uiteraard
geen optie.
Onze beheerevaluaties hebben we, met een beperkt groepje, toch kunnen uitvoeren. Het leven mag
dan wel bijna stilstaan of stil gestaan hebben, de natuur gaat intussen gewoon zijn gang. Ook onze
vrijwilligersploeg lag een tijdje stil, tot de noodzaak om in te grijpen toch te groot bleek. Mits de
nodige voorzorgen hebben we toch een aantal dringende karweien kunnen uitvoeren.
Intussen bleek de noodzaak aan 'Natuur dichtbij, Natuur op wandelafstand' duidelijker dan ooit tevoren. Op bepaalde momenten was het dan ook heel druk op de wandelpaden in onze natuurgebieden. We zijn blij dat zoveel mensen onze gebieden ontdekt hebben. Dat heeft ook zijn effect gehad
op het ledenaantal van onze afdeling. Sinds het begin van de corona-crisis werden 53 nieuwe gezinnen lid. Daarmee staat de teller momenteel op 660. Prachtig is dat!
Ook op het gebied van aankopen stonden we niet stil. We konden 3.6 ha natte ruigte verwerven en
beschermen voor de toekomst. 'Meer en betere natuur' blijft ook in deze tijden onze slogan.
Trek dus je wandelschoenen aan en ga op pad, kom onze gebieden ontdekken (met ons of) op je eigen
tempo. We ontmoeten je graag op één van onze activiteiten of in één van onze natuurgebieden. .
Mark

Op de cover
Elk seizoen heeft zo zijn eigen karakter. Het frisse groen van de lente, de
uitbundigheid van de zomer doen ons na een koude winter herleven.
De herfst brengt niet alleen regen en wind, maar ook een ongekende
kleurenpracht. Stilaan verdwijnen de groene tinten in het landschap om
plaats te maken voor geel, bruin, rood in diverse schakeringen.
Geen aangenamer plek om dan te gaan wandelen dan in ons Dalemansbos.
Kom er genieten van die jaarlijks weerkerende transformatie.
Foto: Mark Vermeulen

De groene wandeling leidt je in en om het bos. Bij de blauwe wandeling
blijf je in het bos en loop je langs de vijver.

Natuurgebieden aankopen en beheren kost geld
Steun ons met een gift op rekening BE56 2930 2120 7588
van Natuurpunt VZW met de vermelding

Project 9442 Prinsenveld / 9463 Wormelaar
Je krijgt een fiscaal attest voor elke gift vanaf € 40
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De weeskinderen
Zwart, wit, rood, grijs, blauw, karmozijnrood,
gevlamd, klein, geel, eiken- of wilgen-. Kleur of
soort, het maakt niet uit, ze zijn allemaal van
dezelfde familie.
Deze imposante verschijningen zijn nachtvlinders van de familie van de spinneruilen.
Zij zorgen bij elke ontmoeting met een nachtvlinderspotter voor een glimlach op diens gelaat. Soms zelfs voor een vreugdekreet als het
over een zeldzaam weeskind gaat.
Gezien alle publieke activiteiten werden geannuleerd door mister covid-19, verviel ook onze
nachtvlinderactiteit. Daarom zijn we op 11 juli
slechts met een beperkt groepje van vier nachtfanaten op zoek gegaan in het Prinsenveld.
Karmozijnrood en eikenweeskind waren op de
afspraak, tot groot jolijt van iedereen. In totaal
werden 77 verschillende soorten nachtvlinders
opgetekend. Hopelijk zien we mekaar volgend
jaar terug in normale tijden.
Erwin

De gestippelde houtvlinder
De zes grote zwarte stippen op het dichtbehaarde borststuk en de sterk gestippelde
witte vleugels maken het gemakkelijk om
deze nachtvlinder op naam te brengen. Hoewel Obsidentify ook deze keer een handig
hulpmiddel bleek.
Soms vind je er eentje overdag, rustend op
een boomstam of een blad. Vóór het zover is,
heeft de rups al tweemaal overwinterd en
zich gevoed met het hout van dunne jonge
stammetjes of dunne takken. De rups heeft
sterke kaken, zodat ze zich een weg door de
schors en het hout kan banen. Ze verpopt
zich net onder de bast.
De vlinders vliegen van mei tot augustus.
Gestippelde houtvlinders zijn vrij algemeen, maar komen niet in grote aantallen
voor. Naast diverse loofbomen houden ze
ook van fruitbomen.
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Activiteitenkalender
Vrijdag 11 september

Zondag 15 november - 14 u

Geannuleerd wegens Corona-maatregelen

Kerkplein Weerde
Elk seizoen heeft zijn charmes. Wat is er in de
herfst leuker dan wandelen door een dikke
laag ritselende bladeren, genieten van unieke
herfstkleuren en een late bloem ontdekken
terwijl je kastanjes raapt? Herfst, het moment
waarop paddenstoelen uit de grond schieten,
sommige met felle kleuren of opvallende vormen, andere met onweerstaanbare geuren …
althans voor insecten!
Duffel je goed in en laat je bekoren door dit
prachtige seizoen. We duimen voor een zon
aan een strakblauwe hemel.

Muizen en vleermuizenwandeling

Vrijdag 18 september
Zaterdag 26 september
Vrijdag 9 oktober
Vrijdag 13 november

Cursus breng natuur in je tuin

Geannuleerd wegens Corona-maatregelen
Volgende activiteiten zijn afhankelijk van
de beslissingen van de Veiligheidsraad

Zondag 11 oktober - 14 u
Paddenstoelenwandeling

Kerkplein Weerde
Herfst. De ochtend is net wakker. De dauw ligt
nog op het gras of parelt in de spinnenwebben…hét moment om naar het bos te trekken
en paddenstoelen te zoeken. We deden al
knappe vondsten in onze natuurgebieden. Het
weer is bepalend voor een magere of overvloedige ‘oogst’ (we laten de paddenstoelen
op hun plekje). Om ze allemaal heel precies te
determineren, moet je lang gestudeerd hebben. Maar gewoon genieten van dit herfstfraais en iets bijleren is voor iedereen
weggelegd.

Zaterdag 31 oktober - 8 u

Werkgroep Natuurstudie - Trektelling

Kerkplein Weerde
Verrekijker & vouwstoeltje meebrengen
Vroeg in de ochtend en hopelijk met goed
weer speuren we de hemel af naar trekvogels.
Eind oktober kunnen we leeuweriken, lijsters
en vinkachtigen zien. Sommige van deze
trekkers komen bij ons overwinteren maar de
meeste beestjes vliegen nog een beetje meer
zuidwaarts. Tijdens deze excursie staan we
stil op een vast punt. Warm aankleden, ook
aan de voeten, is dus de boodschap.
Afspraak aan de kerk van Weerde en vandaar
naar het open veld tussen Houtem en Elewijt

Herfstwandeling

Zaterdag 28 november - 9 u
Werkgroep Natuurstudie
Monitoring en Evaluatie

Kerkplein Weerde
Tijdens deze natuurstudie-activiteit bezoeken
we één of meerdere natuurgebieden die wij
beheren. We gaan op zoek naar soorten die
iets vertellen over het beheer of die belangrijk
zijn om op te volgen.

Zondag 13 december - 14 u
Watervogelwandeling

Kerkplein Weerde - Verrekijker meebrengen
Onze regio is rijk aan water en in de winter
komen hier vele watervogels voor. grote aantallen eenden zoals kuifeend … zijn mogelijk
waar te nemen. Wie weet zien we een zeldzamere soort zoals de brilduiker. Maar dan moet
het koud genoeg zijn in het noorden zodat
deze tot bij ons komen. We spreken af aan de
kerk van Weerde om samen naar een plas te
rijden waar veel te zien is. We brengen zeker
telescopen mee zodat iedereen de soorten
goed kan zien. Watervogels zijn ideale soorten
voor wie eens wil kennismaken met vogelkijken.
We spreken af aan de kerk van Weerde en
trekken naar de plas waarop het meeste waar
te nemen is.
Breng gerust je verrekijker mee.
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Breng leven in je tuin
Vermits onze natuurvriendelijke tuincursus
dit jaar niet zal kunnen doorgaan, helpen we
jullie graag al even op weg met deze 10 toptips om meer leven in je tuin te krijgen.
1. Plant een boom, haag, struik of klimplant
Bomen, hagen of struiken zorgen voor structuur in je tuin. Ze zorgen voor schaduw tijdens de warme zomer en zijn nuttig voor zeer
veel dieren. Heb je een kleine tuin, dan kunnen klimplanten, een kleine boom of struik
voor groen in de hoogte zorgen. Het planten
van een boom of struik is één van de beste
maatregelen voor meer natuur in je tuin. Kies
wel een boom of stuik die past in je tuin en
waaraan je geen of niet te veel snoeiwerk
hebt. Je kijkt dus best even op voorhand na
hoe groot een boom of struik wordt.
2. Leg een vijver aan of een ondiepe ton
met water
Water brengt veel extra leven. Zelfs vijvers
van een vierkante meter groot en 35cm diep
of een waterpartij in een ondiepe ton zijn al
een zeer grote meerwaarde voor een tuin. Als
je voldoende (best inheemse) waterplanten
gebruikt zal je water helder blijven en veel
leven aantrekken. Zorg er ook wel voor dat
dieren uit je vijver op het droge kunnen.

3. Dood doet leven
Dode bladeren en planten, takken of een stuk
rottend hout. De meeste tuinen hebben veel te
weinig dood materiaal. Mulch, compost of
houtsnippers tussen de planten zorgen ervoor
dat de bodem niet te snel uitdroogt en vol leven komt. Ook een composthoop is een vat vol
met leven. Dode bladeren en takken kan je op
een hoop leggen. Tijdens koude winters zullen
hier vele kleine en iets grotere dieren een onderkomen vinden. Dood materiaal vormt de
basis van een tuin vol met leven.
4. Gebruik geen pesticiden
Het gebruik van giftige stoffen is nooit goed
voor de natuur. Heb je last van onkruid, slakken, bladluizen of iets anders, probeer dan het
probleem op te lossen zonder schadelijke
producten. Onkruid kan je manueel verwijderen, slakken kan je vangen op een vochtige
avond en bladluizen kan je met een krachtige
waterstraal verwijderen. Maar er zullen altijd
planten worden opgegeten. Dat is nu eenmaal
eigen aan de natuur.
5. Kies plantensoorten die nuttig zijn voor
dieren
Wil je veel bijen, hommels en vlinders in je
tuin, kies dan plantensoorten die nuttig zijn

Ga naar mijntuinlab.be
Bereken en verbeter je persoonlijke tuinscore. Krijg massa's tuintips en leer hoe jij met je tuin bijdraagt
aan meer en betere natuur in je directe omgeving. Je tuinsafari kan er alleen maar leuker door worden.
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voor deze dieren. Nectar en stuifmeel zijn dan
belangrijk. Maar vergeet niet dat vlinders ooit
rupsen waren die graag al eens groene blaadjes lusten. Vandaar dat je ook moet denken
aan planten die als voedsel kunnen dienen.
Je mag gerust beperkt uitheemse soorten gebruiken, maar werk zeker ook met inheemse
planten. Cultivars met zeer gevulde bloemen,
waarbij je de meeldraden niet of nauwelijks
kan vinden, zijn niet zo nuttig.
6. Beperk je gazonoppervlakte
Gazon is leuk om op te liggen en te spelen.
Sommige dieren zoals de merel zoeken er ook
graag hun voedsel, maar het aantal soorten
dat leeft in kort gemaaid gras is heel beperkt.
Bekijk dus hoeveel gazon je nodig hebt. Gazon
dat je enkel gebruikt .. om wekelijks te maaien,
kan je beter vervangen door een andere
groenvorm.
7. Combineer verschillende groenvormen
Variatie in hoogte en plantensoorten zorgt
voor vele verschillende biotopen, waar vele
soorten zich thuis voelen. Combineer daarom
verschillende groenvormen, zoals bijvoorbeeld kort gemaaid gras met een bloemborder, wat struiken en een tuinvijver. Heb je een
kleine tuin, werk dan met klimplanten, een
grote plantenbak met vaste planten en een
mini-tuinvijvertje in een grote kom.
8. Recycleer je tuinafval zoveel mogelijk
ter plaatse
Wanneer je een grote tuin hebt, kan je bijna al
je tuinafval in de tuin verwerken. Zoek een
plek voor compostbakken, een takkenhoop en
misschien ook een bladerhoop en grashoop.
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Al deze hopen zijn een ideale leefomgeving voor
vele soorten en de plek om een lekker hapje te
vinden voor vogels en egels. Je kan ook je afgemaaid gras gebruiken als mulch tussen struiken
en recent aangebrachte planten. Hetzelfde kan
je doen met hout dat je versnippert. In een kleinere tuin kan je ook een deel van je grasmaaisel
of houtsnippers tussen planten leggen.
9. Beperk je oppervlakte met verharding
Een terras en een oprit zijn misschien nodig.
Maar maak deze niet te groot en zorg ervoor
dat je werkt met waterdoorlatende materialen. Op je terras kan je water later wegvloeien
tussen de voegen van de tegels of anders laten
afvloeien naar de tuin. Je oprit leg je zó aan
dat het water nog in de bodem kan doordringen. Beton en tegels zijn nu eenmaal een biotoop waar maar weinig soorten van genieten.
Hoe minder, hoe beter dus, zowel voor de
natuur als voor ons grondwater.
10. Ga op ontdekking in je tuin
In elke tuin en zelfs op een balkon is er natuur.
Ga op ontdekking en zie welke soorten er
allemaal in jouw tuin wonen of even op bezoek komen. Zoek informatie op over jouw
soorten, zodat je weet wat ze nodig hebben.
Zie je ze graag vaker, probeer ze dan te verwennen door aan te bieden wat ze nodig hebben.
Ken je een plant of dier niet, probeer er dan
een goede foto van te nemen. Met de app
Obsidentify of via waarnemingen.be is de
kans groot dat je telefoon of computer slimmer
is dan een bioloog. Eens herkend, kan de zoektocht naar meer info over de soort beginnen.
Wie weet wat je allemaal zal ontdekken!

De grote parasolzwam
Als uit hoog aangeschreven, wetenschappelijke studies blijkt dat kabouters tot 30 cm groot
kunnen worden en vaak in paddenstoelen
wonen, dan kan het bijna niet anders of ze
wonen in de grote parasolzwam, want dit is
één van de grootste paddenstoelen die je in
Vlaanderen kan vinden, zeker ook in Zemst,
onder andere in en langs het Dalemansbos,
maar ook elders in bossen, weiden en zelfs
langs wegbermen.
De grote parasolzwam (Macrolepiota procera)
is een algemeen voorkomende zwam die wel
40 cm hoog kan worden en zijn hoed tot 35 cm
breed. Bovenop de hoed zijn licht- tot donkerbruine, grove schubben duidelijk zichtbaar. Het
is een saprofiet, dit wil zeggen dat deze zwam
zich voedt met organische stoffen van andere
dode organismen. Zo staan ze mee in voor de
afbraak van afgevallen bladeren, dode planten,
dood hout enz..

Door zijn grootte is de grote parasolzwam
haast niet te verwarren met andere paddenstoelen. Als je dan ook nog weet dat hij eetbaar
is, dan wordt het misschien wel verleidelijk om
er een paar te plukken. Doe dit toch maar beter
niet. Naast het feit dat dit in openbare bossen
bij wet verboden is en dat je zo het plezier
ontneemt van andere wandelaars ... wil je toch
ook geen dakloze kabouter op je geweten..?

Op zoek naar de grote parasolzwam?
De voorbije jaren kon je de grote parasolzwam langs de Singelweg, tussen de kapel van Onze-LieveVrouw-van-zeven-smarten en de ingang aan de taxusdreef, bewonderen. Naast de grote parasolzwam
vind je er ook de knolparasolzwam, iets kleiner en met een knol aan de voet.
Met een beetje geluk staan ze er ook weer deze herfst. Kijken dus, maar niet plukken.
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Meer natuur beschermd
Half augustus kon onze afdeling 3.6 ha natuur
veilig stellen voor de toekomst.
Het Sociaal Huis van Mechelen verkocht een
aantal percelen langs de Barebeek. Natuurpunt huurde deze percelen al een aantal jaren,
met het doel ze ooit te kunnen aankopen.
Even voor de sifon onder de Leuvense vaart
(in de buurt van Planckendael) splitst de
Barebeek zich (in de Kleine en de Grote
Barebeek) om net vóór de sifon weer samen
te vloeien.
De vier percelen vormen een natte ruigte
langs de oever van de Kleine Barebeek. We
beheren al een aanpalend bosje. Dat zat in de
erfpachtovereenkomst tussen het Sociaal Huis
en Natuurpunt.

Aan de overkant van de Kleine Barebeek hebben we ook al jaren een overeenkomst met
twee eigenaars om hun hooilanden op een
natuurlijke manier te beheren.
Op onze beurt sloten wij voor die percelen
een gebruiksovereenkomst af met een landbouwer, die het hooi kan gebruiken als voedsel voor zijn koeien.
Mark Vermeulen

De nieuw aangekochte percelen worden in het
najaar een eerste keer gemaaid. Dan volgt in
het voorjaar een inventarisatie van de aanwezige
planten en een evaluatie van de algemene
toestand. Op basis daarvan maken we een
beheerplan op.
Ruigtes zijn enorm belangrijk voor fauna en
flora. We zijn dan ook ontzettend blij dat we de
percelen een mooie toekomst kunnen geven.

J N M  2 6 s ep t em b er
S t a rt d a g

JNM is een jeugdbeweging voor iedereen tussen 7 en 26 jaar die zich goed voelt in de natuur en die
zijn schouders niet ophaalt voor het milieu. JNM Noordwest-Brabant, de lokale afdeling, organiseert
activiteiten in Zemst, Vilvoorde, Grimbergen en Meise.
Ons nieuwe werkjaar begint op zaterdag 26
september! Samen trekken we erop uit om
van de natuur te genieten, we zoeken naar
vlinders, denken na over het milieu en steken
onze handen uit de mouwen voor wat natuurbeheer.
Onze startdag is het ideale moment om eens
van de JNM te komen proeven, je hoeft je niet
eens in te schrijven!
Nieuwsgierig? Al onze activiteiten staan
open voor nieuwsgierige neuzen die willen
komen testen of het echt wel zo leuk is als
het lijkt.
Meer info vind je op www.jnm.be/nwb
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Natuurbeheer in coronatijden
de lock down werd onze vrijwilligersploeg
even op non-actief gezet.
Alleen een paar dringende karweitjes die niet
konden wachten, zoals afgebroken takken en
kapotte afsluitingen aan de weilanden waarop
begin april de begrazing begon, werden door
een paar mensen uitgevoerd.
In juni zijn de beheerwerken met mondjesmaat opgestart, met kortere werkdagen en
zoveel mogelijk afstand houden.
Er kwamen de laatste maanden veel wandelaars door onze gebieden. Dat zorgde ervoor
dat de meeste wandelpaden in het voorjaar
open bleven. In volle zomerperiode bleek het
dan toch nodig om, hier en daar, de brandnetels langs de wandelpaden in toom te houden.

We kunnen er niet om heen, covid-19 heeft
ook zijn impact gehad op het reilen en zeilen
van onze afdeling.
Onze goedgevulde activiteitenkalender werd
onderuit gehaald. En tijdens de periode van

Een andere klus die niet kon wachten, was het
herstellen van de rasters rond de weilanden
met nabegrazing. In het voorjaar wordt er gemaaid en gehooid. Maar vanaf 15 augustus
zorgen koeien voor het kort houden van de
grasmat. Onze weidepalen zijn van kastanjehout, maar vermits een aantal rasters inmiddels al 15 jaar oud is waren ze versleten
geraakt. Vóór de komst van de koeien moesten
een hele hoop weidepalen vervangen worden.

Beheren loont

Dat beheren loont konden wij tijdens een inventarisatietatochtje met eigen ogen aanschouwen. Regelmatig gaan we onze
natuurgebieden rond om te kijken wat er groeit
en bloeit. Afhankelijk daarvan beslissen we dan
of we het beheer al dan niet moeten aanpassen.
In het Poelenbroek vonden we deze prachtige
vertegenwoordiger van de orchideeënfamilie.
'Hondskruid' is de ietwat neerbuigende naam
voor deze schoonheid. 'Honds' slaat dan op het
feit dat de plant nergens nuttig voor was: niet
voor voedsel, niet medicinaal, …
Nuttig of niet, we zijn maar wat blij dat het
hondskruid de weg naar ons natuurgebied gevonden heeft. Nu maar hopen dat we de volgende jaren nog meer exemplaren mogen
ontdekken en liefst in meer natuurgebieden.
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De column van Theo
Onrust
Tevreden steunde hij op zijn schoffel toen hij
het werk van die dag in ogenschouw nam. Zijn
tuin, zijn trots. Zijn gazon een effen egaal
groen biljartlaken. De kanten lijnrecht afgesneden, de aarde tussen de exotische struikjes
mooi opgeruld zonder een pijltje onkruid. De
buxushaagjes gespoten tegen de buxusmot en
getailleerd alsof het mechanisch was gedaan.
Je kon er een lat naast leggen. Netjes! De planten glansden alsof ze zo uit een kas kwamen.
Oh ja, hij moest het grindperk in de voortuin
nog spuiten. Hier en daar had hij een zweem
van onkruidgroen gespot. Een goed idee dat
grind, dat was een hoop werk gespaard. En
zeker niet vergeten wat poeder te strooien tegen de mieren rond het huis zei zijn vrouw.
Een roodborstje volgde aandachtig waar hij
schoffelde en trok een losgewoelde worm uit
de grond. Wormen, dacht hij, die kom ik niet
veel meer tegen de laatste tijd. Gelukkig maar
want hoe meer wormen des te meer mollen
en geraak daar maar eens van af.
Zijn oog viel op de verkleuring van de tegels
tegen de zijgevel. Hij had dat zwaluwnest veel
eerder moeten verwijderen, die beesten
schijten alles onder en krijgt dat nog maar
eens proper.

De blijheid van daarjuist werd wat getemperd
en de onrust die al dagen bij hem rond woelde
kwam weer boven. Onrust over zijn kleindochter die zware allergieën had. Onrust over
dat hele gedoe met die corona. Angst dat ze
niet genoeg weerstand zouden hebben als ze
het opliepen. Of die ziekte met een K die ge
overal in uw lichaam kon krijgen, ge hoorde
tegenwoordig van niets anders niet meer.
En dan dat gezever over klimaatopwarming
en biodiver… eh dinges en hij gelooft daar
niks van maar toch blijft er iets knagen. En de
buurman die dat onkruid gewoon laat staan
en dat zaad dat vliegt overal. En daar zit een
wespennest in de tuin en die doet daar niets
aan.
En … nee, niet aan denken, niet over opwinden, ieder zijn tuin. En de mijne staat er weer
proper bij. Toch om trots op te zijn!
Ik zal nog eens goed kuisen… met javel!

Rups van een koninginnepage
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Houtwerken binnen en buiten
van
www.dehoutwerf.be
info@dehoutwerf.be

Michael Van den Brande
Bautelareweg 18, 1980 Zemst

Met mijn passie voor hout timmerde ik van mijn hobby mijn bijberoep!
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