
. : T,\i/EE ETqURSIES VAN ONZE HEE]\OONDEKRING. i

0p zond.ag 11 mei. j,l . was etr .voor onze 1eden gele_
genheid d-eer te nemen aan de excursie van d.e Brabantse
Land.schapsd.ag. T66r d.e mid.dag was er een wandeling
d.oor d.e. rrGTc te S1ink" bi j El_send.orp en na. ,d.e mid.d.ag
d.oor het natuurreservaat"De UIllngqe BerEenilond,er Sint
Anthonis, 

-

De Grote Slink is een gebied. van 11J ha.bos en loof-
hout en is eigend.cm van Het Brabantse Landschap.Het is
afkomstlg van Ad-am Roe1vink d.ie met zijn broer Jan Be-
rend in 19OT 1000 ha. Peelgrond aankocht voor F 7 r-
per ha., met d,e verplichting d.e gronden binnen 10,,jaar
te ontginnen,Ad,am bouwde op d-e Grote Slink e.en land.-
huis en vandaar uit werd.en op papier in verschillende
richtingen rechte lijnen getrokken, d-ie l-ater lanen
werd.en, aanweerszijden met bornen beplant, .Zo had, hf j
vanuit zijn huis een overzi-cht over het gehele bosge-
bied. Er werden alle soorten bonen geplant, ook ver-
schillenile, waarvan achteraf bleek, dat ze hier niet
wild.en groeie::, b.v. d.e Holland-se eik; men kende toen
nog niet het nemen van grond.monsters om te kunnen yast-
stellenrvoor welk soort hout bepaal-d.e stukken het best
geschikt waren.
Waar aangeplant werd voor verkooprwerden blokken aart-
gelegd van 1 20 x 1 20 meter, cmdat een arbeid.er nlet
verd.er dan 50 meter ver een boom mocht d.ragen.Een van
de geoemd.e Ianen is d.e zgn, Dusseldorflaan. Roelvink
heeft deze Laten aanleggen naar het voorbeeld., d.at hlj
had. gezien voor d.e bank in Dusseld.orf ,waarmce hij za-
ken deed..Hij liet d.eze laan opmeten en gebruikte .. voor
ziTn l-aan j-n d.e Grote Slink d.ezel-fd.e bomen, geplant op
d.ezelfde onderlinge afstand.en, aIs hij in Dusseld-orf
had gezien.
Het landhuis van d.e Hr.A.Roelvink is later geschonken
aan een stichting voor de verpleging van zwakzLnnigen;
het heet nu rrBronlaakrr.
fn het natuurgebied. vindt men nog een open plaats,waar
vroeger rechtspraak werd gehouden. Er zijn vele soor-
ten vogelsrwaarond.er d.e havik en de buizerd.; reewild.
kqrnt er veelvuldig voor. Er is nog een ijskeld-er te
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zienr. waarin. stukken ijs werd,en bewaard, die in d.e
winter uit d.e -vijVeis werd.en gehakt. Een d.ergeli jke
kelder lag gok, yroeger hier in Groert op het kasteel
tussen d.e poort op het Ridderplein en d-e ingang van het
kasteel
De landschapsarchitect L.Springer naakte van d.e SIink
een rievierd.alfand.schap met vi jvers en stroompjes;d.e
slenk is hier d.e verlaging in het gebied", waarheen het
overtoll-ige water kan,vloeien en terecht komt in de
vijvers of kan worden afgevoerd.. In d.eze slenk vind"t
men ook grote stukken weiland.
Dit alles en nog veel meer vertel-d.e ons d.e excursielei-
der, d,e Hr " P. Geenen, d,i-e ook het grafmonument aanwees
waar d.e hr.Roelvink was begraven. Het aantal deelnemers
bed.roeg -! 40 personen, waarvan 1) van onze kri[g.,
I[a een g6ed verzorgd.e koffietafel in.Hotel De Zvaan in
St.Anthonis 'luerd,en na d.e mid.dag "De Ullingse Sergen rr

bezocht, een natuurgebled. met zand.verstuivingen en d.i-
verse soorten houtgewas, a,a. d.e zgn. heksenbezem, een
boom, waaraan rondom d-e stam eefr soort-heibezem groeit
Tn d.e ijstijd., duizenden jaren geled.en, vormde d_it ge-
bied. het grensgebied. van het stroomgebied_ vp.n d.e Maas.
De d.eelnemers hebben genoten van veel frisse bosl-ucht
en van d"e uitleg van een goed.e excursiel_eid.er.
Een priv6wand.eling door. deze gebied.en zij onze led.en
aanbeyol en.

nE TWEEDE EXQIIBSfE had plaats op
M. H. J. Pennings .

zondag 22 juni 1959
en wel naaT d.e Biesbosch. Er waren 12 deelnemers.
Zr.Monica, een der d.eelneemsters, schrijft. hierover e1svolgt 

DE BrESBoscH.
De levenaeffiaffiiiffimert heeft op 22 jnnl

weer een excursie georgani_seerd vcor haar Ieden, dit
keer naar d.e Biesbosch.Er was veel belangstelling. We
zaten in een bus van twintig personen en d.an waren er
nog enkele partiouliere wagens. Megelijk was d.e voor-
naamste reden van deze grote interesse dat de Biesbosch
zoal-s hij nu nog is rzijn langste tijd. heeft gehad,, om-
dat het Haringvliet volgend jaar afgesloten word.t, a1s
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als d.e Delta-werken d.aa:: voltooid zi-3rt., De oorsproni,:
van dit natuurgebied ligt in d.e St.Elisabethsvloed in
november 1421 , toen d-e Zuidholland.se Wqard. met zi.jn
ruim 42.OOO ha.vruchtbare grond en een aantal dorpen
onder water verd.ween. Het grootste gedeelte wer<l in de
loop der tijd.en op het water heroverd met uitz_ondering
van de tegenwoordlge Biesboscir
We had.den prachti-g weer en onderweg langs het I kanaal,
zagerl we vele vissers geduldig bij het water,zitten om

een vis j e t,e , vangen. Het gaf een moie weerspiegelin5g
in het water tegelijk met het gewas d.at er langs groei-
d.e. Ik prees mezelf gelukkig dat ik niet achter het
stuur zat en zodoende kon genieten van d.e mooie natuur,
die aan ons voorbijgleed-. Soms was het maar een boom ,

d-ie spec'i aal je aand,acht trok door zi jn aparte, gril11-
ge vorm. Kwart voor elf kwamen we in Drimmqlen aan en
d.aar lag de 'tZilvermeeuwrr op ons te wachten. In c1e

jachthaven lag een aantal grote. en kleine boten, d-i-e
'gehuurd- konden worden.
De Biesbosch is 10.000.ha. grootr.waarvan J00O voor .1e

landbouw gebruikt worden. De boerenrdie daatr.5onen, wa-
reil vroeger zowat van d.e buitenr,vereld afgesloten, maar
sind.s de overstroming in 1)J) heeft iedereen telefoon
gekregen, wat geen overbod.ige luxe is. Sommige stukken
zijn alleen per boot bereikbaar., .Het is wel begrijpe-
lijk dat vele onderdukkers daar een veilige schuil-
plaats vonden, omdat de Duitsers sich ni-et waagd-en in
d,it gebied uit vrees dat ze et niet meer uitkwamen.
Midden in het water zagen we een eilandje' .;\raar per
jaar 15 cm. slib gevormd. ,wordt en waar biezen en rtet
groeien. Dat was trouwens we}',het meeste wat ie za{!
Het riet kan wel vier meter .hoog worden en:bereikt in
augustus zijn grootste lengte. Bii onze rondva.art zagen
we veel opgestapeld. riet. Het wordt gebruikt voor rle-
ten matten en zinkstukken in zee. 0k was het mooi orrt

te zien ,hoe het riet aan cle kant bij het voorbijvaren
omlaag duikelde door de verplaatsing van het water -
het.leek op een buiging + om zod.ra de boot voorbij was,
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weer omhoog te komen. Ook groeid.e -er veel wilgenhout.
Ergens zag ik een . stuk of tien mini-knotwilgen in een
groepje bij elkaar staan. Bred,e en smafle kreken kwamen
op onze vaargeul ui-t, d-ie cp sommige plaatsen zo smal
was en zulke scherpe bochten had., d.at d.e rrgrote vogelrl
waar wij op zaten . maar nauvelijks gedraaid. kon komen.
De tegenli.ggende bootjes drukten zich dan vast tegen d.e

kant aan en d-e opvarend.en hield.en het riet stevig om-
klemd es geen d.uinbreed. verd.er d.e vaargeul op te gaan
en niet tegen d-e grote boot te boteen. fn de verte za-
gen we op een gegeven moment de Moerdijkbrug liggen. Er
was een natuurreservaat, een broed-plaats voor vogelsg
d.aar stond. ook een hutje voor d.e vogelwachter. Zo zag
je ond.erweg ook een eend.enkooi. De meest voorkomend"e
vissoorten zljn voorn, brasem, baars en paling. IIet ge-
tij dat er nu nog i-s, heeft een verval' van twee meter
0p het einde van d,e rond,vaart zagen we van dichtbij d.e
grote electrische centrale van Geertruid.bnberg. 0m half
twee voeren we d.e haven van Dimmelen weer 'binnen en
gin6ien we kijken in het restaurant of daar onze honge-
r{ge magen gestild konden worden. Het was er te d"ruk
zod"at we alleerL onze dorst gelest hebben. Onderweg heb-
ben we toen maar aangelegd voor steviger voedsel. Onder
een meer b'ewolkte lucht reden we naar huis vol blijven-
de ind.rukken van d.e Biesbosch.

Zr. Monica.
ENKEIE I,EDEN VAN DE FAMILIE VERHOFSTAD

De Gemertse Norbertijn, P.Verhofstad., die a1 vele jaren
in BraziliE werkt en nu voor enige vreken cp vakantie is
in Gemert, heeft een stamboom gemaakt van zijn familie
Hij maakte hierbij d.iverse aantekeningen, waaruit het
volgende is overgenomen.
De naam Verhofstad. komt al voor in d.e 1Je eeuw. Tijdens
d.e slag bij Woeringen in 1 228 moest Jan I van Brabant
verscheid.ene malen van paard verwisselen. Een d.er paar-
den was van Arnoud Verhofstad..
De oud.ste stamvad.er, d.ie bekend. is, was Herman Verhof-
stad, die leefd.e rond 15OO.tti; had een zoon Godefridus,
d,ie begin 1500 trouwd.e met Peternel Jan Thijssen Hau-
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