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Het is lente en deze week draagt Mijn weekblad,
er de sporen van.

jaren groeide het bedrijf gestaag. Drie Theodors
bouwden een bedrijf dat in de aanloop naar de
jaren zestig de grootste groei doormaakte. Dagelijks kijk ik dankbaar uit op hun geschenk aan de
dorpsgemeenschaap die hun voorvader bijna een
eeuw geleden opnam als ‘immigrant’.

Noodkreet voor de grutto

Op dit veld vol krokussen keken we wekenlang uit.

Een park als geschenk
De dwaze poging van de VVD om PVV-stemmers
te winnen door nog harder dan Wilders te roepen
dat ze tegen immigranten zijn, heeft het begrip
“immigrant” weer eens beschadigd. Dat is jammer, want ons land moet voor talrijke gaven en
giften dankbaar zijn voor de bijdragen van immigranten. Mijn eigen dorp Rhoon heeft er een fraai
voorbeeld van.
Dagelijks kijk ik uit op het park van Rhoon. Lang
geleden vertelde de toenmalige wethouder Euser
mij dat de aanleg van dit park een geschenk voor
de gemeente was van een dankbare Theo Binder
die, geboren 10-06-1909 te Graz, Oostenrijk, als
weeskind na de Eerste Wereldoorlog naar Nederland kwam. De familie De Lange uit Rhoon adopteerde hem. Na het afronden van zijn studie aan de
Vakopleiding Aanleg en Onderhoud Tuinen startte hij in 1935 zijn eigen bedrijf, genaamd: Erica.

Hij legde zich toe op tuinarchitectuur, tuinaanleg en onderhoud. Daarbij beheerde hij een
eigen kwekerij en een bloemenwinkel. Door de

De organisatie Natuurmonumenten heeft de noodklok geluid voor een van onze bedreigde weidevogels. Grutto's zijn dè ambassadeurs van het
Nederlandse polderlandschap. Nergens ter wereld
is deze van oorsprong op riviergraslanden en
hoogvenen broedende vogel zo talrijk als in de
contreien van oer-vaderlandse dorpen als Broekin-Waterland. Zelfs binnen de stadsgrenzen van
Amsterdam broeden meer grutto's dan in heel
Groot-Brittannië en Frankrijk tezamen! Nederlandse grutto's broeden bij voorkeur op vochtige
veengraslanden en leven van wormen en ander
klein gedierte dat op of in de bodem leeft. De
winter wordt doorgebracht in Afrika. Oorspronkelijk broedden grutto's op riviergraslanden en
hoogvenen. Vandaag de dag zijn grutto's in die
gebieden nauwelijks nog te vinden.

De grutto is een weidevogel die
behoort tot de steltlopers

