Persbericht 8 april '17
Open dag Duiventoren en het Blik geslaagd
Natuurorganisaties uit het Blik en de Duiventoren hebben afgelopen zaterdag onder
een heerlijke lentedag hun beste beentje voorgezet om de pracht van hun gebied te
laten zien. Iedere organisatie had een eigen activiteit. Er was zoveel te zien dat
bezoekers de wandelroute soms niet eens af konden maken. ‘Zonder meer geslaagd.
Voor een eerste keer is de opkomst zeker niet slecht. Misschien moeten we vaker
dingen samen organiseren?’, zo concludeerde de deelnemende organisaties in hun
nabespreking achteraf bij het Scouting gebouw tevreden. Het speciale open dag
boekje konden bezoeker mee naar huis nemen om het allemaal nog eens na te lezen.
Impressie
De imkers van de imkerij Ambrosius waren van plan op de open dag de show te
stelen. Ze hadden een prachtige stand ingericht in Kandoel. Er werden kaarsen van
was gemaakt en bezoekers kregen een inkijkje in de bijenkorven. Imker Bert Brakkee
was als een echte entertainer bezig om de bijen te promoten:’Honing is lekker en
gezond. Vrouwen die honing eten kijken sensueler uit hun ogen’, zo voegde hij menig
vrouwelijke bezoeker schalks toe. En bijen doen niets want je kunt ze gewoon in je
mond nemen. Waarbij voorzitter Anton Staps je dan in het oor fluisterde: ‘Zelf niet
doen want hij pakt alleen de mannetjes, die bijten niet’. Bij het Vruchtenparadijs
konden kinderen zelf aardappels poten. Binnenkort staan de aardbeien er al op. Veel
mensen lieten hun mailadres achter voor de Nieuwsbrief. Bij Vogelreservaat de
Kleine Heijningen konden bezoekers niet alleen zelf genieten van de vele vogels maar
ook van de prachtige vogelfoto’s. Kinderen konden broodjes bakken boven een vuur.
Chris Leijten: Er is hier pas bij een archeologische vondst een oude wal gevonden,
waarschijnlijk van een stenen ommuring. En vastbesloten:’Dit gebied moet zo blijven,
ze moeten ons hier eerst nog maar eens weg zien te krijgen’. Voorzitter Chris
Grootzwagers van Ken en Geniet:’Het heeft de hele dag mooi doorgelopen. Zo kun je
op je gemak uitleg geven want we zijn geen pretpark en willen dat ook niet zijn. Het
levert in ieder geval weer vijf nieuwe leden op’, zo concludeerde hij tevreden. Bij de
Vlaamse Schuur konden bezoekers de geschiedenis van het gebied via een presentatie
volgen. Ook liet Bert Kalter van de Heemkundekring de pas opgegraven plaggenhut
zien. De excursie van Ranko Hamelinck was goed bezet en met de gedreven cultuur
historisch verteller werd het een leuke wandeling. Bij Stichting de Zetten:’Een mooi
stil stukje natuur, prachtig onderhouden met de groenling in het vizier’. Ook de
excursies naar de Duiventoren van IVN gidsen Toon Thielen en Jan Jansen waren
goed volgeboekt. Als laatste in de ronde konden bezoekers op de IJzertijdboerderij bij
het met een prehistorische maken van glasringen en het spinnen. Al bij al te veel om
op te noemen. Ook de bijdragen van de wijkraad West 1 - worstenbroodjes voor alle
vrijwilligers - de scouting die de hele dag hun gebouw aan de Doelstraat ter
beschikking stelde en de vrijwilligers van het actieve comité Handen af van de
Duiventoren en het Blik dat de hele dag vliegende kiep speelde, droegen bij aan een
geslaagd evenement.
Gemiste kans.
Minder tevreden waren de organisatoren over de opkomst van politici. Die werden ’s
morgens bij de start van de dag officieel ontvangen bij scouting Laurentius. Hadden
gedeputeerde staten nog per brief te laten weten niet aanwezig te zijn, het college van

B&W van Dongen gaf taal noch teken. Jammer dat het college deze gelegenheid om
met de organisaties in gesprek te gaan aan zich voorbij liet gaan. De organisatie kreeg
te horen dat het de Dongense raadsleden zelfs werd ontraden de open dag te
bezoeken. 'Waarom?' vroegen mensen zich natuurlijk af. Het advies dat de bezoekers
en deelnemende organisaties hen mee hadden willen geven was echter
eensluidend:”Afblijven van onze natuurgebieden de Duiventoren en het
Blik’.

