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Concert in Grote Kerk 
voor mantelzorgers
In de Grote Kerk in Breda is zon-

dag 12 november een concert 

dat de Stichting Classic Night 

Concerts speciaal heeft georga-

niseerd voor mantelzorgers.

Nico Schapendonk

Breda

Het concert wordt tijdens de Week 
van de Mantelzorg verzorgd door 
sopraan Annemarie de Jong en haar  
instrumentaal ensemble Passione. 
Dat bestaat uit instrumentalisten 
uit diverse Nederlandse orkesten.

Volgens de organisatoren wordt 

de avond gevuld met een ‘voor elk 
wat wilsrepertoire’: het programma 
kent vaart en afwisseling en bestaat 
uit instrumentale stukken, solo-
partijen, ensemble- en koorstuk-
ken, duetten, kwartetten en musi-
calliedjes.Voor iedere mantelzorger 
zijn twee gratis kaartjes beschik-
baar. Aanmelden kan bij stib-breda.
nl/concert. Losse kaartjes zijn ook 
te koop voor niet-mantelzorgers 
voor 17,50 in de voorverkoop of voor 
20 euro aan de deur.

 a Ino via stichtingclassicnight

concerts.nl. aanvang 19.45 uur.

De bekende Belgische journalist 

en programmamaker Rudi 

 Vranckx   (VRT) komt vandaag 

naar Cultuurcentrum Baarle. Hij 

houdt een lezing met als titel 

‘Oorlogen en problemen van 

onze tijd.’

Jacques Hendriks

Baarle-Nassau

Vranckx volgt al ruim 25 jaar voor 
de Vlaamse publieke omroep oorlo-

gen en conflicten. Hij maakte di-
verse documentaires: Bonjour 
Congo, De Vloek van Osama, Nie-
mandsland, Kleine Helden, IS in het 
vizier en Vranckx op zaterdag. 

Boeken
Ook schreef hij verschillende boe-
ken over deze onderwerpen. 

De lezing begint om 20.00 uur, 
entree is 10 euro. Reserveren via de 
website van het Cultuurcentrum 
wordt aangeraden. 

Oorlogsverslaggever
Rudi Vranckx in Baarle

Rijan van Leest

Hooge Zwaluwe

Dat zijn grote woorden, maar 
Leermakers legt in het Zwaluwse 
voedselbos ‘Veld voor Verder’ uit 
waarom hij niet overdrijft: ,,Pad-
denstoelen zijn schimmels. En 
schimmels zijn de beheerders van 
de natuur, want ze ruimen onge-
zonde bomen op en zorgen er-
voor dat jonge bomen water krij-
gen als hun wortels daar nog niet 
bij kunnen. Ook oudere bomen 
gebruiken schimmels om bij hun 
voeding te komen, maar nu de 
bodem verzuurt door de stikstof 
hebben deze schimmels het 
moeilijk.”

Cedric Bousché, de eigenaar 
van ‘Veld voor Verder’, wil n zijn 
voedselbos zoveel mogelijk ver-
schillende paddenstoelen laten 
groeien. ,,We willen een gevari-
eerde bodem creëren, zodat hier 
over 250 jaar de meest fantasti-
sche paddenstoelen groeien”, 
zegt hij. ,,Dat is erg ingewikkeld, 

want over het bodemleven is 
minder kennis beschikbaar. Je 
vindt bijvoorbeeld volop infor-
matie over vogels, maar niet over 
wat er in de grond leeft.”

Paddenstoelencursus
Zo’n vijftien natuurliefhebbers 
uit Drimmelen en omgeving heb-
ben zich onlangs bij het pas opge-
richte Truffelgilde aangesloten. 
Het gilde zet zich in voor verbete-
ring van de bodem en de leden 
volgen daarom bij Leermakers 
een paddenstoelencursus. De gil-

deleden leren onder meer waar-
aan ze de verschillende padden-
stoelensoorten kunnen herken-
nen en welke giftig of eetbaar 
zijn.

Truffelbomen
Op het ‘Veld voor Verder’ kweken 
de leden van het gilde padden-
stoelen, onderzoeken ze de bo-
dem en kijken ze naar de signalen 
die de bomen geven. Ook heeft 
het Truffelgilde op een aantal 
plekken truffelbomen geplant. 

Dat zijn bomen waarvan de wor-
tels besmet zijn met de truffel-
schimmel. Bij een gezonde bo-
dem duurt het zo’n zes tot tien 
jaar voordat daaruit de eerste 
truffels, ondergrondse eetbare 
paddenstoelen, groeien.

Truffels
Leermakers ziet dat wel gebeu-
ren. ,,Dit voedselbos is een prach-
tig gebied. Je hebt hier vooral 
kleigrond en dat is in potentie 
een interessante bodem. Er zit 
meer kalk in en daardoor heb je 
wat meer kans op truffels. Er is 
hier echter ook wat zandgrond en 
dat zorgt ervoor dat ook andere 
paddenstoelensoorten hier kun-
nen groeien. Zo kan hier een 
grote diversiteit ontstaan.”

Ondertussen groeien er al heel 
wat paddenstoelen in het gebied. 
Op een hoopje houtsnippers zijn 
al snel zo’n vijf verschillende 
soorten te onderscheiden. Bous-
ché: ,,Deze houtsnippers zijn van 
eikenbomen uit de buurt. Ze zou-
den eigenlijk naar een biomassa-
centrale gaan, maar we hebben ze 
hier laten storten. De snippers 
gaan composteren, schimmelen 
en vervolgens groeien er padden-
stoelen op. Sommige blijven da-
gen staan, anderen zijn na enkele 
uren al op hun retour.”

Tot nu toe is Leermakers nog 
geen zeldzame exemplaren te-
gengekomen in Hooge Zwaluwe. 
,,Ik zie hier nu vooral algemenere 
soorten, maar paddenstoelen blij-
ven me verrassen.”

Hoe herken je een giftige 

paddenstoel en welke kun je 

wél eten? Daar weet 

paddenstoelkenner Jip 

Leermakers alles van. Leden 

van het Truffelgilde hangen in 

het voedselbos in Hooge 

Zwaluwe aan zijn lippen. 

,,Schimmels zijn de 

ruggengraat van het 

ecosysteem.”

 e Paddenstoelenkenner Jip Leermakers (r) geeft uitleg over de paddenstoelen aan Goffe Schat (l) en 

Fred de Heijde van het Truffelgilde. FOTO RENÉ SCHOTANUS/PIX4PROFS

‘Schimmels ruimen 
ongezonde bomen op’

 c Het Truffelgilde koestert de paddenstoel

l 
Hier zit meer kalk in 
de bodem, daardoor 
heb je meer kans op 
truffels

 – Jip Leermakers, ecoloog


