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Hoeve ‘de Beek’
(Redactie: telefoon 033--2772532, e-mail: pndupuis@hetnet.nl

Redactie
De tweede nieuwsbrief van 2018 . Hoewel een aantal aspecten qua actualiteit het woord “nieuws”
misschien niet helemaal meer verdienen, wil de redactie de informatie toch in deze nieuwsbrief opnemen. Er heeft sedert de vorige nieuwsbrief het nodige plaats gevonden:
Het Educatief Centrum is inmiddels (al per 3 april) open gesteld. De gidsen zijn op bezoek geweest
in het Fort aan de Buursteeg en de vrijwilligers van de Buursteeg zijn ook weer bij ons op bezoek geweest. Wij waren vertegenwoordigd op de Vitaalbeurs in hotel Schimmel, het scholenproject draaide
op volle toeren (en loopt nog steeds) , er is begonnen met het organiseren van avondwandelingen, er
is vergaderd door het bestuur en ook de rubriek “Lief en Leed” moet helaas weer ingevuld worden.
Dus genoeg informatie die wat aandacht verdiend.

Bestuur
De geplande bestuursvergadering van 23 april kon om uiteenlopende redenen niet doorgaan. Deze
vergadering heeft nu plaatsgevonden op 28 mei. Tijdens deze vergadering werden de notulen van de
vorige vergadering vastgesteld
Ook werd de jaarrekening 2017, nadat de huisaccountant deze had geaccordeerd, vastgesteld. Deze
jaarrekening wordt binnenkort op de website geplaatst. Dit (mede) omdat onze AMBI-status dit vereist.
De eerst volgende vergadering, bijzondere situaties daargelaten, staat begin oktober in de planning.

Lief en leed
Deze keer is er, behoudens wat leeftijdproblematiek van deze
en gene (de meesten eigenlijk) gelukkig geen ernstig leed te
vermelden, al heeft Roel wel behoorlijk moeite met lopen. Wat
wel vermeld moet worden is dat Harry Buitenhuis 8 maart 70
jaar, Jaap van de Pol 2 april 80 jaar en Roel Westendorp op 6
juni ook 80 jaar is geworden! De bij de kroonjaren behorende
gratificaties voor Jaap en Harry worden bij een gepaste gelegenheid uitgereikt. Roel heeft zijn gratificatie al in ontvangst mogen nemen. Met het oog op zijn naderende vakantie is hij ook verrast met
een bouwpakket van een Apache helikopter.
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Loopgraaf en Educatief Centrum
Sporen uit de 2e wereld oorlog
Al is de 2e wereld oorlog inmiddels ruim 70 jaar geleden, nog steeds komen er sporen boven water.
Ook bij en in de omgeving van de Grebbelinie is dit het geval. Omstreeks 5 juni jl vonden een jongen
met een metaal detector nabij de boerderij het Vliet een Duitse brisant granaat. De zelfde dag is deze
granaat door de explosieve opruimingsdienst van defensie onschadelijk gemaakt, waardoor
ongelukken zijn voorkomen.
Een brisantgranaat is een explosief voor militair gebruik. De brisantgranaat werd in de jaren tachtig van de negentiende eeuw ontwikkeld. Het is een stalen huls gevuld met springstof, waarbij de
omhulling bij de ontploffing in scherven breekt, die in het rond vliegen en daardoor schade toebrengen. De term brisantie verwijst naar het versplinterend effect van een springstof.

Vindplaats granaat

Bibliotheeek
Peter H is begonnen met het opschonen en gestructureerd inrichten van de bibliotheek van ons Educatief Centrum. Op foto 1 is goed zichtbaar dat het een hele klus gaat worden (eind april). Op foto 2
(begin juni) is al duidelijke verbetering zichtbaar. Het is echter nog niet helmaal duidelijk wanneer
het klaar is! De redactie wens Peter sterkte!

Evenementen

Vitaal Plus Beurs in Hotel Schimmel
Ook in 2018 werden wij door de organisatoren van de Vitaal Plus Beurs weer in de gelegenheid gesteld om met een stand onze stichting te promoten. Natuurlijk hebben wij hier graag gebruik van
deze mogelijkheid. Op vrijdag 21 april werd er met enig kunst en vliegwerk én met veel improvisatie
is er een mooie stand neergezet die behoorlijk de aandacht trok.
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De doelstelling was tweeledig: Ten eerste trachten vrijwilligers te werven
om ons team te vergroten en te versterken. Een tweede doelstelling was om
onze naamsbekendheid te vergroten. Zowel op de vrijdag en zaterdag was
er wel veel belangstelling voor de stand, maar helaas is de doelstelling vrijwilligers te bereiken niet gehaald. Het vergroten van onze naamsbekend is
in ieder geval geslaagd!
Zoals gebruikelijk waren er weer “cheques” ter beschikking gesteld als prijs
voor de verloting onder de bezoekers. Deze cheques zijn op 24 april door
Fred en Martin aan de winnaars uitgereikt. Nu maar afwachten wanneer
ze de prijs komen verzilveren!
Ook op deze plaats willen wij als “Grebbelinie in het vizier” Anja en Sjoukje
(de organisatoren) (wederom) hartelijk bedanken voor de geboden gelegenheid! Wij stellen het zeer op prijs.

Avondwandelingen
Zoals bekend zijn er op voorstel van Martin W avondwandelingen over de Grebbelinie georganiseerd.
Dit vindt plaats op iedere 1e dinsdagavond van de maanden april tot en met oktober.
Tot nu toe waren onze eigen vrijwilligers het grootste aantal deelnemers, maar hopelijk komt daar in
de zomermaanden verbetering in

Grebbelinie wandeltocht
Als eerst komende evenement staat de Grebbelinie wandeltocht op 7 juli op het programma. Er is
ons verzocht om ook weer een stempelpost in te richten. Daarnaast is ook gevraagd om een deel van
de route van routepijlen te voorzien én weer op te halen (als ze er tenminste nog zitten!)
Wij hebben toegezegd dat wij dit voor onze rekening gaan nemen.

Ingezonden
Natuurbeleving op de Grebbenlinie.
Ik was nog mooi vroeg in de morgen in op de 28 e november bij ons museum want er was nog geen
gids te zienHet was ook heel stil op “Hoeve de Beek”

Soms ga ik naar de Loopgraaf of de dijk om een natuur beleving op te halen, en dan moeten er geen
stoorzenders door het klaphekje gekomen zijn of ik hoor vreemde geluiden ergens bij de inrit naar de
Hoeve.
Met de kijker zocht ik de omgeving af en liep voorzichtig naar de Brinkkanterweg.
Wat schorre geluiden kwamen vanuit een dik met klimop begroeide eik me tegemoet.
3

Nauwelijks was ik bij de weg of met veel kabaal vlogen er twee Nijlganzen uit de klimop richting de
Slingers.
Na ong.150 m daalde ze neer in het weiland en begonnen hun pensjes vol te vreten met gras.
Deze kleurrijke ganzen waarvan we er in middels al duizenden als broed vogel in ons land hebben,
en bejaagd mogen worden omdat het exoten zijn, hebben zwemvliezen aan hun rode poten.
Je vraagt je af kunnen zulke watervogels zich vast houden als ze op een tak belanden?
Inmiddels zien we Nijlganzen ook wel op Ooievaars nesten broeden en op agressieve manier veroveren ze deze paalwoningen.
Het is nog lang geen broedtijd maar toch zal ik die plek en deze vogels in de gaten blijven houden

Op de Koepel broedde ooit zo,n span in de kruin van een knotwilg,
maar in Klimop is mij onbekend.
Soms vliegen ze laag over het Valleikanaal en maken dan veel kabaal en zijn erg vechtlustig.
Wat kleur betreft zijn ze misschien wel de mooiste en kleurrijkste
van alle ganzen in het Grebbenlinie gebied.
Johan
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