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Deze zaterdag bezoeken we weer een zogenaamd 
gemeentebos en wel het Melissantse Bos bij ….. 
Melissant. We verzamelen op de parkeerplaats bij 
de begraafplaats. De koffie met deze keer een 
stroopwafel gaat er in als koek. Onderweg naar 
Melissant zagen we nog een prachtige dubbele 
regenboog, maar nu is het gelukkig droog en brak 
er zelfs een voorzichtig zonnetje door. Elf IVN’ers 
zijn staan te poppelen om aan de heuse Sinterkerst 
Quiz mee te doen met hele leuke prijzen.  
   

Een van de paadjes door het bos.

Tijdens onze wandeling door het bos werd geregeld even gestopt voor een vraag. Degene die de vraag 
goed beantwoordt mag een cadeautje uit de tas pakken. Je merkt dat sommige leden toch erg fanatiek 
zijn. Vragen variërend van de geboorteplaats van Sint Nicolaas (Patara gelegen in het huidige Turkije), 
het aantal rendieren voor de arrenslee van de Kerstman (8 stuks) tot hoe heet het paard van 
Sinterklaas (Ozosnel) en welke dieren moesten vorig jaar in Engeland op dieet (de kalkoenen omdat 
vanwege Corona men tijdens de kerst met minder mensen bij elkaar mocht komen). Er waren leuke 
prijzen te winnen en iedereen ging met een of meerdere prijsjes naar huis.  
 

 
 

Het was niet alleen Sinterklaas of Kerst wat 
tijdens de wandeling aan de orde kwam. Cor, 
jarenlang hovenier geweest en groot 
natuurliefhebber liet ons met andere ogen 
naar het bos kijken. Het bos is bij benadering 
zo’n 40 jaar oud. De aanplant staat dicht bij 
elkaar en is in vakken van hetzelfde soort 
geplant.  Je ziet op sommige plekken dat men 
natuurlijker beheer toepast. Dat werpt zijn 
vruchten af waardoor er meer variatie komt.  
Dit zal de natuurwaarde van de bos goed doen.  
 
 

Het was weer een leuke en leerzame tocht door deze keer een wat minder bekend bosgebiedje op 
Goeree-Overflakkee. We waren aangenaam verrast door de grootte van het bos en de leuke paadjes.  
 
Binnenkort komt het programma voor 2022 op de website te staan. Vind je het leuk om een keer mee 
te gaan, wees welkom. Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.   

https://www.ivn.nl/afdeling/goeree-overflakkee/aanmelden-nieuwsbrief

