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Nieuwsbrief april 2022 

 

 

Afdelingsavond donderdag 21 april. 

Op donderdag 21 april komt de heer Bram Tissink (natuurgids van de Yerseke Moer) namens het 

Zeeuwse Landschap, een lezing geven. Deze lezing is een paar keer uitgesteld. Nu heeft hij in de 

zomer van 2021 een stukje geschreven voor de nieuwsbrief zodat degenen die dit willen vast een 

fietstocht kunnen maken door de Yerseke Moer. Zodat de lezing meer tot de verbeelding spreekt. 

Bram schreef toen o.a.: “Van de week naar het strand van Wemeldinge geweest. Na een mooi 

strook zwemmen heerlijk op het strand gelegen en de Oosterschelde ingekeken. Niet alleen veel 

vaartuigen maar ook veel grote sterns die prachtige duikvluchten maken om visjes voor hun jonge 

te bemachtigen. De grote sterns broeden/verblijven met vrij grote aantallen samen met 

kokmeeuwen, visdiefjes en een gering aantal zwartkokmeeuwen in de Koude- en kaarspolder bij 

de radarpost. Het deed mijn ook herinneren aan mijn tijd op Walcheren. Vaak naar het strand van 

Dishoek. Daar waren ook de grote sterns van de Hoge platen aan het vissen met het bekende 

mooie geluid wat bij deze vogels hoort. De Kouder- en kaarspolder is een onderdeel van de 

Yerseke moer. Fiets of wandel maar eens door het gebied. De 3 natuurakkertje beginnen al volop 

de kleuren van de aanwezige akkerkruiden. En geniet van de vele weidevogels en hun geluiden”.  

Terugblik afdelingsavond 22 maart 

Het was een inspirerende avond waarin de resultaten van de gezondheidsmonitor gemeente 

Kapelle werd besproken door 2 enthousiaste medewerksters van de GGD. Na deze uitleg werd op 

een ludieke, interactieve manier ingegaan op allerlei onderwerpen die te maken hebben met onze 

gezondheid. Onderwerpen zoals bewegen, het hebben van een netwerk, vriendschap, hoe is het 

om in Kapelle te wonen etc. Er werden vragen gesteld en aan de hand van kaartjes in 2 kleuren 

kon de vraag met ja of nee beantwoord worden. Een leuke manier om met elkaar en de betekenis 

van gezondheid bezig te zijn. 

 

IN DE MAANDEN JUNI, JULI EN AUGUSTUS ZULLEN ER GEEN AFDELINGSAVONDEN ZIJN 
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Het lijkt nog ver weg maar u kunt dinsdag 24 mei alvast in uw agenda noteren. 

Er wordt u die middag een high tea aangeboden. Meer informatie volgt. 

 

 

Vanaf maandag 25 april kan er weer gezamenlijk gefietst worden. We starten om 18.45 uur bij de Vroone.      

U kunt gewoon aansluiten, aanmelden hoeft niet. 

 

 

Wilt u het bestuur helpen om onze afdelingsavonden in te vullen? Heeft u bijvoorbeeld een idee hoe wij  

een avond kunnen verzorgen waarop u niet alleen luistert, maar ook proactief kunt deelnemen. Een 

zogenaamde doe-avond. Graag ideeën mailen aan het bestuur vvnKapelleBiezelinge@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET BESTUUR WENST U HELE PRETTIGE PAASDAGEN 
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