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Herinnering

Vic was woonachtig in Niel, bij Boom, temidden tussen

de Boomseklei ontsluitingen.

Een ideale plaats voor een fossielenverzamelaar. Hij was

werkzaam bij de spoorwegen,maar zijn belangstelling ging
uit naar archeologie en geologie, met nadruk op het laatste

onderwerp.
Vanaf 1973 lid van de WTKG, waardoor hij ons in staat

stelde om actuele ontsluitingen en aanverwante informatie

uit de Rupelstreek en het Antwerpse te kunnen volgen.

Vele spannende verzameltochten warenhiervan het resul-

taat. Nadienwerden we dan gastvrij bij hem thuis ontvan-

gen, om onder het genotvan een pint na te babbelen.

Rachel zorgde dan voor een stevige ondergrond, een van

onze favoriete menu’swas “boletenmet krieken en patat-

ten”, daar kon je mee vooruit om ’s avonds in het Veerhuis

aan de Rupel van vaak geïmproviseerde jazzmuziek te

gaan luisteren.

Onder het genot van een stevig glas Duvel, viel het na

een dag graven niet mee, ondanks de levendige muziek

om de oogjes open te houden.

Mooie herinneringen!

Helaas sloten in de loop van de jaren de meeste steenfa-

brieken de deuren en raakten daardoor de kleiputten in

verval, of werden in hoog tempo met vuilnis gevuld.
Ook Vic zijn gezondheid ging bergafwaards, tengevolge

van rheumatiek.Verzameltochten en excursies lagen niet

meer binnen zijn bereik. Enkele jaren geleden heeft hij

danook het lidmaatschap van onze vereniging opgezegd.

Hij blijft echter in onze herinnering als goede vriend,

sociaal en gezellig, gekenmerkt doorz’n sappig Vlaamse

palaver.

Dankzij zijn waarnemingen hebbenwe ook als vereniging

een aantal unieke excursies kunnen maken.

Moge hij in vrede rusten.

Anton Janse Brielle 10juni 2004.

Op 3 juni j.l. het bericht ont-

vangen van het overlijden van

onze oude vriend Viclor de

Keijser (Fikke), op 82 jarige

leeftijd.

Menig lid van de oude garde
zal zich Vic en zijn vrouw

Rachel herinneren als gewaar-

deerdmede excursieganger.
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Als toemaat nog het volgende bericht: 10 september was

ik getuige van het feit, datde bijendeskundigen C. Jacobus-

se en J. Smit de uiterst zeldzame schorviltbij Epeolus tar-

salis rozenburgensis (fig. Iaën 1b) vingen aan De Kaloot

in het sluftergebied. Hierbij heb ik digitaal enkele zij het

(vanwege het vangpotje) wat wazige foto’s weten temaken

van dit zeldzame dier, een primeur, want nog nooiteerder

is deze bij in levende lijve gefotografeerd.
De schorviltbij is een koekoeksbij die parasiteert op de

schorzijdebij Colletes halophilus (fig. 2a op zeeaster, 2b

ingegraven.) De bij komt alleen voor in het deltagebied
onder andere aan De Kalooten in Saeftinghe. Slechts en-

kele waarnemingen (minder dan 10) zijn er gedaan van

deze zeldzamebij. De instandhouding van deze soort vergt

een nog grotere bescherming van het toch al teveel aange-

taste gebied

*Freddy van de Nieulande, Scheldepoortstraat 56,

4339 BN Nieuw en St. Joosland, tel. O!18-601 729,

email: frvannieul@zeelandnet. nl

De Kalooten hetbeoogde WCTplan 2004 (hiergeprojecteerd overeenfoto van de huidige situatie), waarbijde duinen in het westen

en aande oostzijde (onderaande foto) zouden worden ontzien.

Fig. 2a en b. Schorzijdebij Colletes halophilus.

Fig. Ia en b. Schorviltbij Epeolus tarsalis rozenburgensis.


