Kattenstaart
Door onze sluipende reporter Catweazle
Het wordt een warme winter,
lieve mensen, in verschillende
opzichten. Ten eerste natuurlijk
vanwege dat warmtenet van HVC
dat onder onze wijk doorloopt, en
waarvoor maandenlang hele straten opgebroken zijn geweest. En
nu wil de gemeente ook nog windturbines neerzetten langs de Merwede-oever. Daar zijn de meeste
wijkbewoners helemaal niet blij
mee, heb ik begrepen. Het was
in ieder geval stampvol op de informatie-avonden, er waren zelfs
heel veel mensen uit Papendrecht
en Sliedrecht aanwezig. Uit onze
wijk was er bijna niemand, maar
ja, de gemeente had het grootste
deel van de wijk ook helemaal niet
uitgenodigd. En dat terwijl die
dingen zo ongeveer in onze achtertuin komen. Want die turbines
mogen wel vlak bij huizen gezet
worden, maar niet in het buitengebied. Want dat is natuur, en dan
hebben de dieren er last van. Beste
ambtenaren van de gemeente, laat
me jullie er dan even op wijzen
dat wij, katten en honden, OOK
in de wijk wonen, en wij willen
die dingen ook niet in de buurt. Ze
veroorzaken geluid op frequenties
waar wij heel gevoelig voor zijn.
Dus als jullie rekening moeten

mij. Hopelijk scheelt het nog iets
in de stookkosten.

houden met de natuur, houd dan
ook maar eens rekening met ons.
Want als volkomen kunstmatige
landschappen als weilanden en
grienden natuur zijn, dan zijn

huisdieren ook natuur. Ik vind het
helemaal niet gek dat de mensen
witheet zijn. Of zou dat nu juist
de bedoeling zijn? Willen ze helemaal geen windenergie, maar pro-

Halloween op de Staart

Vrijdagavond 25 oktober trokken spoken,
zombies en andere
griezels door de wijk
om de nietsvermoedende bewoners met
hun ‘trick or treat’ de
stuipen op het lijf te
jagen.
Een groep vrijwilligers
had die avond namelijk
een grandioos Hallo-



ween-feest georganiseerd voor
de kinderen uit de wijk. Iedereen
werd eerst geschminkt, voordat de
groep vertrok voor een griezelige
wandeling in het donker. Overal
belden de griezels aan met de
kreet: ‘trick or treat’. Sommige
wijkbewoners hadden er heel veel
werk van gemaakt en verrasten de
kinderen met hun eigen griezelscenario.
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beren ze warmte op te wekken uit
de woede van de wijkbewoners?
Als dat zo is, zijn ze daar helemaal
in geslaagd, want sommigen naderen aardig het kookpunt, volgens

Gelukkig zijn er ook nog leuke
dingen te melden. De feestdagen
komen er weer aan, en dat betekent dat het ook alweer bijna tijd
is voor de jaarlijkse Lichtjeswandeling. Woensdag 17 december
is het zover. Dan gaan de bewoners van de Merwelanden en de
andere wijkbewoners weer door
de Merwedepolder wandelen om
de kerstverlichting te bekijken en
te jureren. Ik verheug me er nu
al op, want ik vind dat altijd vreselijk gezellig. Maar dat betekent
natuurlijk wel dat alle bewoners
van de Diepen, de Haringvlietstraat en de Wielingenstraat natuurlijk wel moeten zorgen dat ze
hun kerstversiering tijdig hebben
hangen, anders wordt het wel een
heel saaie wandeling.
Eind oktober was er ook een wandeling, maar die was een heel stuk
duisterder. Er waren allemaal
zombies, duivels en andere enge
wezens, die langs de deuren gingen en ‘trick or treat’ riepen. Ik
vond het in het begin best eng, totdat ik door had dat het de kinderen
uit de wijk waren, die zich hadden
geschminkt voor Halloween.

Nacht van de Nacht
bij Volkssterrenwacht
Mercurius
De Nacht van de Nacht is een
jaarlijks evenement dat wordt
georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties. Dit
jaar viel de tiende editie van
de Nacht van de Nacht op zaterdag 25 oktober.

Harrie van Zijp de bezoekers veel
interessante dingen kon laten zien.
Zo was de Ringnevel, ook bekend
als M57 (foto), goed te zien, net
als het Zevengesternte (de Plejaden), Andromeda en de gele reus
Capella (alpha Aurigae).

Net als vorig jaar besteedde Volkssterrenwacht Mercurius aandacht
aan dit evenement. Er werd continu een film vertoond met beelden van de aarde, gefilmd vanaf
ruimtestation ISS, waarop goed te
zien is hoe erg de lichtvervuiling
in de geïndustrialiseerde landen
is. Verder was er een expositie
met posters over het effect van
lichtvervuiling op mens, dier en
natuur.

Tijdens het bijstellen van de telescoop om steeds weer andere
delen van de sterrenhemel te laten zien, schudt Harrie allerlei
wetenswaardigheden over de
sterren, sterrenstelsels en nevels,
maar ook over de historie van de
telescoop, uit zijn mouw. Hij is
het afgelopen half jaar duidelijk
in zijn rol gegroeid en loopt over
van ideeën om de sterrenwacht
nog interessanter te maken voor
een nog breder publiek. Zo heeft
hij zelf een replica van de Spoetnik gebouwd, die in de nok van de
filmzaal hangt.
AvW

De weergoden waren de organisatoren gunstig gezind. Naarmate
het donkerder werd, werd het ook
steeds helderder, zodat beheerder

