
 

We hebben een nieuwe  Secretaris !                             

  Dames, heren, 

Het raakte mij de voorbije maanden dat er geen kandidaat  

gevonden werd om de functie van secretaris van onze vereniging in te vullen. 

Zelf was ik wel geïnteresseerd  maar ik was al zestien jaar vrijwilliger bij OKRA  

zowel op lokaal, provinciaal als nationaal niveau en de twee combineren zou 

een zware hypotheek op mijn vrije tijd leggen. Bovendien woon ik niet op een  

appartement en nemen de omgeving van mijn huis  en mijn sportverslaving 

sowieso al veel tijd in beslag. Ik besloot dus na zestien boeiende jaren OKRA te 

laten vallen en verse lucht in te ademen. Enkel als reisleider voor Normandië, 

Ibiza, Mallorca, Formentera en Menorca  kunnen ze indien nodig  nog op 

mij rekenen. 

  Secretaris worden van een vereniging en zeker van  KVOO  is een ernstige uitdaging en is voor mij niet 

zomaar een tussendoortje. Je neemt een verantwoordelijkheid op en steekt je nek uit terwijl het veel 

gemakkelijker zou zijn aan de kant te blijven staan en toe te kijken maar dat is mijn stijl niet. Het siert mijn 

collega’s bestuursleden dat ze spontaan een helpende hand uitstaken door enkele taken op zich te nemen: 

Michel ontfermt zich over de nieuwsbrief, Willy coördineert de activiteiten,  

Jules doet het nodige bij een overlijden. 

  Het is de voorzitter die een beleid uitstippelt maar na een eerste  

evaluatie van KVOO trekken toch een paar prioritaire items mijn aandacht:  

we hebben nieuw en jong bloed nodig, waarom vinden recent op rust gestelde  

officieren hun weg niet naar onze vereniging, hoe kunnen we hen persoonlijk   

benaderen, moeten wij het aanbod aan onze leden verfrissen met nieuwe  

ideeën, waarom haken sommige leden af.Dit zullen agendapunten zijn voor 

de komende vergaderingen van ons bestuur. 

 Aan jullie allen vraag ik alleen mij wat krediet te geven om op   

kruissnelheid te komen. De leden kunnen de beslommeringen van een  

secretaris en de andere bestuursleden heel wat verlichten door zich zelf 

te zijn als ex-officier en daarmee bedoel ik op tijd inschrijven voor  

activiteiten, op tijd het lidgeld betalen, adreswijzigingen doorgeven….. 

 Door de naweeën van OKRA, laatste vergaderingen en een  

studiereis naar Ibiza kreeg ik nog niet de kans als secretaris met jullie  

kennis te maken  maar dat maken we goed bij de eerst volgende gelegenheid. 

   Lambert Swennen 
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Is alles wel zo slecht? 

Onze vereniging maakt het beter dank zij ons hard werkend bestuur, het herwerkte NB en de zeer 

mooie uitstappen zijn de “uiterlijke tekenen”. 

Na een verblijf aan de Azurenkust ben ik overtuigd dat het in Frankrijk niet beter gaat: 

Een “pression” aan € 4,5 is eerder regel dan uitzondering 

De prijs van de rit per stadsbus stijgt van €1 naar €1.5. Volgens mijn rekenkundige  

achtergrond is dit 50% 

Ik vond de prijs van schoenen van meer dan € 600 schandalig tot ik in een luxeboetiek 

een paar kroko’s  van €6840 aantrof, de bijhorende handtas “prijs te bevragen” 

Immobiliënkantoren prijzen hun villa of appartement aan in het Frans en Russisch! 

De televisie geeft alleen Franse posten, zelfs geen franstalige buitenlandse, de heen- en 

terugmatch van finale Bayern-Barcelona wordt na enkele luttele minuten onderbroken 

want de post valt uit met de melding: cryptisch geknipt. 

Hun autowegen zijn ook niet perfect noch gratis . 

Maar hun weer is wel veel beter, alhoewel hun weerberichten beknopter en minder 

talrijk  op het net verschijnen. 

Ze maken zich minder zorgen en we gaan er o zo graag naar toe om van hun wijn, champagne 

en andere lekkere geneugten te genieten.  

Wijze woorden van onze Vz a.i. Herman 

Redactioneel 
Hallo,   

 wij zijn alweer twee maanden verder en hebben samen met het bestuur  een hele weg 

afgelegd. Onze nieuwe secretaris heeft de eerste stormen doorstaan en samen met enkele 

bereidwillige collega’s probeer ik ons blaadje in een fris en aangenaam kleedje te gieten. 

Ik dank jullie voor de positieve reacties die ik mocht ontvangen na de publicatie van de 

vorige NB en het verschijnen van de electronische versie. Ik herhaal alle lezers dat het 

niet onze bedoeling is om enkel via de computer te werken. Het bestuur heeft beslist dat 

op de eerste plaats de papieren editie behouden moet blijven. 

Een ander thema zijn de lidgelden: ikzelf ben er van overtuigd dat meerdere  

leden zelf niet bewust zijn dat ze hun lidgeld niet betaald hebben. Zij riskeren dat ze 

binnenkort geen blaadje meer zullen ontvangen. De leden die twijfelen kunnen best 

contact opnemen met onze penningmeester Leon (0478/218198 ) 

Zo, ik zou nog eventjes kunnen doorgaan ….. Maar binnen twee maanden is er weer een 

NB, dus……. 

Altijd open voor suggesties of commentaar, liefst opbouwend, 

 

     Michel 



 

 

1. Zeven van de negen bestuursleden zijn aanwezig op de vergadering, twee verontschuldigd 

2. Agenda 

        -het verslag van de vorige vergadering van 04 maart 13 wordt goedgekeurd. 

        -de inhoud van de volgende nieuwsbrief wordt doorgenomen. 

        -Lid Rudy Quinteyn heeft zich aangeboden om onze website nieuw leven te helpen  

  inblazen. 

        -Willy Verghote, verontschuldigd, vraagt of  er elke maand een activiteit MOET zijn. 

    Antwoord: zo lang er deftige activiteiten worden aangeboden is het wenselijk dat er  

   elke maand een activiteit plaats heeft. Willy zal tijdens de volgende  

   vergadering zijn vraag in extenso toelichten. 

        -voor de uitstap naar Herkenrode zijn 37 personen ingeschreven. 

        -sommige leden schrijven zich enkel in als lid van KVOO-nationaal. Zij ontvangen dan  

  alleen het IB, geen NB. In oktober zullen we in onze NB de leden nogmaals uitnodigen  

  zich bij KVOO-Limburg in te schrijven. 

 De secretaris wijst erop dat volgens ons huishoudelijk reglement leden hun lidgeld  

  moeten betalen voor 31 december voor het volgend jaar. Indien ze op 31 januari nog  

  niet in regel zijn krijgen ze een herinnering. Wanneer het lidgeld einde februari nog  

  niet betaald is worden ze geschrapt als lid. We gaan er van uit dat officieren nog altijd  

  even correct en gedisciplineerd  zijn als tijdens hun loopbaan.  

        -we tellen vandaag 164 leden, 23 vroegere leden hebben afgehaakt ( niet meer betaald).  

  Waarschijnlijk  zijn sommigen het vergeten. 

  Het bestuur beraadt zich over het dalend ledental. De voornaamste reden is wel dat  

  het familiegevoel van in de BSD niet meer bestaat. Officieren zijn tegenwoordig  

  ambtenaren die hun job doen en minder behoefte hebben aan een  

  gemeenschapsgevoel. 

        -SROR/KVOO Tournai stelt een reorganisatie voor met wijziging van statuten  van KVOO- 

  nationaal. Wij besluiten dat zij dit item moeten agenderen op de nationale  

  vergadering zodat de provinciale afdelingen hierover kunnen stemmen. 

        -Lid Jean Janssen ( Roermond ) stelt zich vrijwillig voor om van onze activiteiten  

             en uitstappen fotoreportages te maken. Dit natuurlijk in zoverre hijzelf aan de  

  activiteiten kan deelnemen. 

        -volgende vergadering op maandag 24 juni 2013 

  

   De secretaris, Lambert Swennen 

Verslag vorige bestuursvergadering 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slovenië 

 

 

Beste vrienden, deelnemers aan onze reis  naar SLOVENIE. 

 

De datum van ons vertrek nadert zienderogen, daarom 

nog een laatste mededeling met enkele aanvullende tips. 

Zoals reeds vermeld vertrekken wij, per autocar  

Carolus Tours, naar de Luchthaven Brussels Airport 

om 06h15. Vertrekplaats: Prima Tours, Walenstraat  

 3500 HASSELT. Er is bewaakte parking.  

De Walenstraat is een zijstraat van de N715  

HASSELT-EINDHOVEN. 

Vertrek Zaventem: O9.45 hr. 

Aankomst Venetië: 11.30 hr. 

Bij aankomst worden wij opgewacht door Carolus autocarchauffeur Josip, Sloveen van herkomst, perfecte kennis van land en 

taal. Hij heeft lunchpakketten aan boord. 

Vooraleer naar hotel  Pri Vidrga af te reizen, bezoeken wij GEOSS SLOVENIJA, het geografisch middelpunt van Slovenië. 

Dokumenten: 

Vermits alle deelnemers de Belgische identiteit hebben, is de Belgische identiteitskaart voldoende.  

Opgelet:  DIT NIET VERGETEN. 

Het is aangeraden een Europese ziekteverzekeringskaart aan te vragen bij Uw ziekenfonds. Deze individuele kaart dekt de 

noodzakelijke zorgen gedurende een tijdelijk verblijf in landen van de Europese Unie en in enkele andere landen. 

 

Bagage en veiligheid: 

Wat mag U meenemen in Uw handbagage:     

vloeibare stoffen en gels van max. 100 ml,  in doorzichtige, hersluitbare plastiek met een capaciteit van 1 liter .    

water en andere dranken, soep, siroop...      

verzorgingsartikels: crèmes, shampoos, oliën, parfums,  

etenswaren: lopende kazen, chocopasta, jam, yoghurt, medische producten, geneesmiddelen (liefst met bewijs van 

noodzakelijkheid, afgeleverd door  de  huisarts) 

Een persoonlijke tip: voor een vliegtuigreis neem ik vooraf een Aspirine. Dit belet het vormen van bloedklonters bij lang stil 

zitten in een toch beperkte ruimte van een vlucht van korte of middelmatige duur. 

En nu maar wachten op D-day, uur H.  

Zoals Jos Geysen zou gezegd hebben: bij leven en welzijn, tot 12 juni in de vroege morgen. 

Tot ziens en veel reisgenot, 

   

                   Leon  



 

 

  

Onze Uitstappen ! 

De eerste van onze volgende activiteiten ( de reis naar Slovenië is reeds gepland) is 

natuurlijk onze: 

Braai , jawel ... 
Zoals zovele jaren reeds, en tot onze grote genoegdoening, 

gaat onze Barbecue door op 21 juli 2013, jaja, op een zondag 

in het door ons allen reeds overbekende restaurant. 

21 juli … het is uiteraard traditioneel zo, dat deze datum, als 

het enigszins kan, wordt gerespecteerd. 

Wij verwachten u dan ook in groten getale en onze gastheer 

ontvangt ons allemaal met open armen ! 

Even praktisch nu:  

  

Inschrijven door storting van 31,00 euro p/p 

op rekening nummer BE 9611 9514 0046 en 

dit voor 12 juli 2013 

  

Aanvang: 21 juli om 18.00 u 

Hoeve Dewaleff 

Tikkelsteeg 13 

3770 Millen Riemst 

  

  

Laten we ons even “verMEIen” met 

Gaston Durnez in “Hooikoorts” 

Als de koe koekt in de bomen 

en de nachte gaalt weer blij 

is de lente weer gekomen,  

is het weer eens mei in mij. 

 

Als de wiele weer gaat walen, 

als de tor weer vrolijk telt, 

vrij ik weer op grote schaal en 

vaart de ooie boven ‘t veld. 

  

Alle goud vinkt, elke mé relt, 

elke mei kevert weer fit. 

één nochtans die nu niet meetelt, 

is de kie die somber vit. 

  

  

  



 

 

  

Woensdag  14 Augustus 2013 

Tweede uitstap voor deze editie 

  

  

  

 Bosland Hechtel Eksel  

Bosland ontdekken in Hechtel – Eksel 

Bosland is een groot bosproject dat zich over meerdere gemeenten in 

Noord-Limburg uitstrekt, zo ook in Hechtel-Eksel. We ontdekken de 

uitgestrekte bossen van Pijnven om vast te stellen welke enorme 

waarde die hebben op ecologisch, economisch en toeristisch gebied. 

We bezoeken het “Treehouse”- een huis hoog tussen de bomen –dat 

eind 2012 door minister-president Kris Peeters werd ingehuldigd. 

We maken gebruik van 4X4-voertuigen en worden gegidst door de 

schepen van Bosland en door de chef-boswachter. 

 

Als afsluiter is er koffie en taart in “De Lage Kempen” Omwille van de  

beschikbare voertuigen is de groep beperkt tot 27 deelnemers. 

Aangezien we regelmatig de voertuigen verlaten is  het aangewezen 

stevig schoeisel aan te trekken. 

Praktische Informatie 

RV: 13.45 uur op de parking van Pijnven in de Kiefhoekstraat, Hechtel-Eksel schuin tegenover Vakantiecentrum “De Lage 

Kempen” 

-Van op de baan Lommel-Leopoldsburg de afslag Hechtel-Eksel nemen en na 2,8km vind je links de parking. 

-Van op de baan Hechtel Centrum- Lommel de afslag Kerkhoven nemen en na 4km vind je rechts de parking. 

Einde bezoek rond 17.30 u 

  

  

  

  

  

  

  

  

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Deelnameprijs: Voor deze mooie uitstap 

wordt de prijs van 11,00 € gevraagd (all-in). 

Een probleem is echter de beperking van het 

aantal deelnemers tot 27 personen.  

Om deze reden vragen we uitzonderlijk 

iedereen zich eerst in te schrijven bij Michel 

(0479/269628) en daarna de betaling te 

doen via overschrijving op ons rekening Nr 

BE 961195140046 met vermelding “Bosland 

augustus 2013”. Dit om te voorkomen dat 

we achteraf sommige leden moeten 

teleurstellen. 

Uit brochure van Bosland Lommel , … als 

voorbeeld, bijkomende info. 

Het grootste avonturenbos van Vlaanderen 

met toffe speelbossen. In de Sahara in 

Lommel verstopte kunstenaar Will Beckers 

tussen de bomen grote hutten, een 

mysterieuze tunnel, een ringwerpspel en een 

speelveld met goals en ringen… allemaal in 

natuurlijke materialen ! 

Voor alle leeftijden van 0 tot99 jaar 

  

  



 

 

  

    Verslag van onze uitstappen 

                          Bezoek aan Tongeren op Dinsdag 09 april 2013 

Slechts zeventien hardliners waren op de afspraak op  

dinsdag 09 april voor een tweede bezoek aan Tongeren.   

Na koffie met koffiekoeken naar believen hadden wij een 

rendez-vous met de Etrusken: “Etrusken-una storia  

particulare”. Een unieke kijk op een onbekend volk, met  

verve aangeboden door het Gallo-Romeins Museum. 

In het gebied, gesitueerd in het huidig Toscane, Umbria  

en Lazio kwam de eerste, grote beschaving van Italië tot  

ontwikkeling, eeuwen voor de bloei van het Romeinse  

Rijk. De Etruskische beschaving bereikte een hoogtepunt tussen 750 en 500 v. Chr. 

 
De tentoonstelling doorloopt alle periodes van deze beschaving, de invloed van de Feniciers maar vooral 

van de Grieken. De hout-en bronsbewerkingen, het aardewerk, schilders, beeldhouwers en vooral 

goudsmeden uit Etrurië.  Vrijwel alle objecten uit de tentoonstelling komen uit graven van de Etruskische 

elite: aardewerk, waterkruiken, serviezen met bekkens op driepoten, sieraden versierd met gouddraad, 

ranke beelden van krijgers, goden.... Tot de absolute topstukken behoren voorwerpen uit het befaamde 

Regolini-Galassi graf, een rijke Etruskische tombe uit de 7e eeuw v. Christus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verder gaven heel wat filmpjes uitleg over de herkomst van de Etrusken, hun zeden, hun gebruiken en 

hun unieke taal. Kortom, een tentoonstelling die een schitterend beeld schept over een totaal onbekend 

volk. 

  



 



Het Begijnhof 

Na een zeer goede maaltijd in het Museumkaffee hadden we  

afspraak met een gids voor een bezoek aan het Begijnhof en  

begijnhofmuseum. Groot was onze verbazing toen een schattige  

Begijn, Juffouw Isabel ons opwachtte. Het begin van een  

sprankelende namiddag, vol humor, levenswijsheid en onthullende  

voorbeelden over het leven van de Begijn. Een wandeling door het  

Begijnhof met uitleg over verborgen hoekjes, over sommige huizen  

met een verrassende geschiedenis, over de infirmerie en de  

gevestigde regelgeving voor Mijnheer Pastoor, anekdotes over het  

leven in het Begijnhof, dit alles gepresenteerd op een onnavolgbare  

wijze door Juffrouw Isabel maakte dat wij de lichte regen nauwelijks  

gewaar werden. 

 



Vooraleer het Museum zelf te bezoeken- de woning van Juffrouw Isabel- werden we vergast 

op koffie en appeltaart, zelf gebakken door de begijn uit appels van haar boom. De show 

klonk zelfs zo overtuigend dat enkele deelnemers- namen noemen zal ik niet doen- niet 

beter wisten dan dat onze gids de laatst levende Begijn was in het Tongers Begijnhof. 

 

Het bezoek aan het museum begon op de bovenverdieping, daarna de benedenverdieping 

om te eindigen in de kelder voor degustatie van een begijnenbiertje met kaas. Uit de uitleg, 

doorspekt met allerlei spreuken konden we afleiden dat de levenswijsheid ontstond in de 

begijnhoven.  

Wat gedacht van: 

- zij deelde de lakens uit: de belangrijkste begijn had de sleutels van de linnenkast; 



- er korte metten mee maken: om 04.00 hr ’s morgens werden de Metten gelezen. Bij guur 

weder liefst zo kort mogelijk; 

- aan de haal gaan: het kostbaarste voorwerp werd weggehaald; 

- een tandje bijsteken: het vuur regelen door zaaghaal naar boven of naar onderen te 

schuiven 

- in de doofpot steken 

- kantje boord: boordje werd op het laatst bijgezet; 

- zijn kaars is uit: berechtinglantaarn dooft. 

 

Nog enkele voorbeelden uit het rijke leven en welke wij nog dagelijks gebruiken: stinkend 

rijk zijn, het deksel op de neus krijgen, het is naar de vaantjes, op de bovenste plank liggen. 



Terwijl wij genoten van ons biertje “gooide zij de kap over de haag”: Juffrouw 

Isabel verliet het geestelijk begijnenleven om terug haar normale plaats in het 

wereldlijke in te nemen: na een tiental minuten werden wij geconfronteerd met 

Mevrouw Lieve Molenaers, geaccrediteerd gids. Om eerlijk te zijn: alle 

deelnemers waren ten zeerste verrast door de opmerkelijke gedaantewisseling 

van Begijn naar een mondaine dame. 

Iedereen was het er mee eens: het was een opmerkelijke uitstap, een dag welke 

nog lang in het geheugen zal blijven.     

 

Auteur: Leon Monsieur 

Foto’s:  Jean Janssen 

 

Enkele dagen na ons bezoek stond volgend bericht in de krant  

 

        

  

14/04/’13: in Kortrijk is de laatste begijn ter wereld op 92-jarige 

leeftijd overleden. Marcella Pattyn stierf in haar slaap in het 

rusthuis Sint-Jozef. Ze was de laatste begijn ter wereld en werd 

daarvoor in 2012 nog uitgebreid in de bloemetjes gezet door het 

stadsbestuur van Kortrijk.   



 

  

Herkenrode 14 mei 2013 

We hadden deze uitstap reeds  een maand later geprogrammeerd omwille  

het mogelijke weer maar de weergoden bleven ons weinig gunstig gezind.  

Desondanks waren liefst 37 leden komen opdagen voor deze uitstap. Naar  

traditie ontving de piloot, Jules Neven, ons met koffie en Hasseltse koek   

alvorens de groep werd  opgedeeld in twee. Eén groep begon met de  

kruidentuin, de andere bezocht de tentoonstelling over de geschiedenis  

van deze abdij. Na het middagmaal zou er gedraaid worden.  

Ik behoorde tot de eerste groep dus trok ik met een achttien deelnemers  

de kruidtuinen in waar een zeer deskundige gids, Jos Jacobs, ons inwijdde  

in de diepste geheimen van de kruidenwereld. Afgewisseld met enige  

humoristische anecdotes, legde Jos ons de voor- en na-delen van vele  

kruiden uit. 

Ondanks de regenbuien waren de meeste leden nog 

dermate geboeid dat er onophoudelijk vragen 

gesteld werden aan onze herborist. Soms zelfs over 

niet-kruiden. Jos beloofde mij een mail te bezorgen 

met verschillende antwoorden.  ( Zie later )  

Ruim te laat kwamen wij terug in het museum. De 

andere groep was reeds op weg naar het restaurant. 

Gelukkig was dit dichtbij en kon iedereen gelijktijdig 

van een heerlijke maaltijd genieten. 



  
Omstreeks 14.30 vertrok onze groep dan voor een mooie expositie 

 over de geschiedenis van de abdij van Herkenrode, haar glorie en  

haar verval. Het viel mij op dat vrouwen hier een hoofdrol speelden. 

Iedereen kon op eigen tempo alle zalen bewonderen met een individuele electronische gids. Spijtig werkten 

enkele inluisterpunten niet meer of op andere plaatsen kreeg men tweemaal dezelfde uitleg. Al bij al een 

zeer mooie tentoonstelling. 

 

 

 

 

 

 

 

   

                 



Nog enkele foto’s van deze fijne uitstap 

 

 

 



 

 

  



Om de dag af te sluiten werden we nog uitgenodigd voor een plaatselijk bier of een andere 

verfrissing. 

 

  

Hartelijk dank aan Jules voor deze fijne uitstap. 

 

  Michel 
 

PS. Er waren vele mensen die nog vragen gesteld hebben aan Jos Jacobs, onze herborist. 

Hieronder plaats ik de mail die ik van Jos mocht ontvangen enkele dagen na ons bezoek. 

  



Van: Jos Jacobs [mailto:josjacobs1@telenet.be]  

Verzonden: woensdag 15 mei 2013 9:45 

Aan: thielens.mimo@skynet.be 

Onderwerp: Herkenrode 

 

Geachte Heer Thielens, 

beste Michel, 

 vooreerst U nog een keer laten weten hoe aangenaam en fijn het voor mij was om jullie te 

mogen begeleiden gisteren. 

Jullie warme aanwezigheid, grote interesse en aandacht maar ook jullie humor maakten er 

voor mij een fijne belevenis van. 

Ik heb echt genoten. 

Hier dan graag de gevraagde informatie. 

Maar eerst dit : ik heb mij onlangs een nieuwe printer (all-in) aangeschaft en de 

scanfunctie is nog niet geoptimaliseerd. 

Vandaar dat ik ook een gedeelte per post zal laten geworden. 

Ik verwijs ook naar bepaalde internetsites. 

Dat is een stuk eenvoudiger dan alles zelf "op de computer" gooien. 

Hier gaan we : 

Voor de meneer (met zijn boek) die op zoek was naar de betekenis van "rode" : 

"Rode" betekent :  - gerooid bos 

    - bebouwbaar gemaakt land 

    - land dat door het rooien van bomen geschikt is gemaakt voor  

      bebouwing 

Voor die lieve dame op zoek naar kruiden tegen diabetes 2 (ouderdomsdiabetes) : 

Er zijn verschillende kruiden waarvan de geneeskracht wetenschappelijk bewezen is en 

proefondervindelijk gestaafd: 

  - Cinnamomum verum : Kaneelboom 

  - Plantago afra : Vlozaad 

  - Plantago Ovata : Ispaghula 

  - Trigonella foenum graecum : Fenegriek. 

Indien deze mevrouw graag aan de slag wil met deze kruiden is het zeer aangewezen EERST 

HAAR HUISARTS te raadplegen. 

Je eigen gezondheid is véél te belangrijk om zomaar op eigen houtje iets te proberen. 

Daarna kan ze nog altijd terecht in een kruidenzaak (géén BIOwinkel) voor info over 

wat,hoe en de juiste hoeveelheden. 

 

mailto:josjacobs1@telenet.be
mailto:thielens.mimo@skynet.be


Al deze planten vind je uitvoerig beschreven op de nederlandse site 

PLANTAARDIGHEDEN.NL,volgens mij de beste en meest volledige site over kruiden en 

planten. 

Voor de meneer op zoek naar info over Sleedoorn : Prunus spinosa : 

Ook hier verwijs ik weer naar "Plantaardigheden.nl" voor de meest volledige informatie. 

Ik zal bovendien nog enige sleedoorn-weetjes mee opsturen per post. 

  

warme groet, 

  

Jos Jacobs, 

herborist, 

Heidestraat 51,3540 Berbroek,Herk-de-Stad 

013.552068 / 0478.540920 

josjacobs1@telenet.be 
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