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Voorwoord. 
 
Alweer een jaar voorbij denk ik wel eens. Alweer een jaar met Klankbordgroepen, Specialistenpanels, 
Begeleidingscommissies en Adviesraden. Opnieuw bijeenkomsten met als titels Schetsschuit, Hoorzitting, 
Bewonersraadpleging, Projectinformatieavond en nog veel meer. Ik heb er al zo veel gehad dat het me nu zo 
langzaamaan wel genoeg is. Mijn gemijmer komt ook voort uit de vraag wat kun je met dit alles bereiken. Mijn 

eerste avond was een inspraak bijeenkomst over de bouw van plan De Hoef dat wij wilden tegenhouden! Ook 

ageerden we tegen de aanleg van de N261 naar Tilburg. Mijn grootste bijdrage heb ik gegeven aan de strijd 
om de realisatie van natuurgebied De Langstraat. 
De eerste twee zijn er ondanks mijn en velen anderen hun inzet toch gekomen en de derde is ondanks 
tientallen jaren vergaderen en strijd nog steeds niet afgerond. Opvallend is het daarom dat vanuit onze 
zustervereniging in Drunen Herman Peeters en Cees van der Meijden nog steeds actief aan de bel trekken. Zij 

trekken ten strijde tegen de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. Ik verpoos me deze tijd maar wat 
onder de kerstboom in afwachting van beter weer en betere tijden en wens u het allerbeste toe voor 2018. 
 

Piet de Jongh 

  

 

Ganzentocht naar Zeeland. 
 
Onze jaarlijkse ganzentocht zal gehouden worden op 3 februari 2018. We vertrekken exact 08.00 uur vanaf 
het Anton Pieckplein te Drunen. We hopen weer op een volle bus. Tussen 17.00 en 18.00 uur zijn we weer 

terug. Uiteraard worden ’s -morgens weer een paar kopjes koffie gedronken met een ……. U dient zelf uw lunch 

mee te nemen. De kosten voor deze dagtocht zijn nog steeds 20,00 euro per persoon, incl. genoemde koffie. 
Het bedrag gelieve u tijdens de busrit contant en gepast te betalen.  
Voor eventuele informatie tussen 19.00 en 20.00 uur te bellen met Stan van Dongen (0416-335777) tevens 

aanmelden via zijn e-mailadres mogelijk. ( pa3ebf@home.nl )  
Stan van Dongen 

 

Winterwandeltocht door het Slagenlandschap. 

 

Beste leden en donateurs van IVN De Waerdman,  
Wandelt u op donderdag 28 december a.s. mee door het schitterende Slagenland bij Sprang-Capelle? IVN De 
Waerdman-De Langstraat organiseert samen met het Platform de Langstraat een winterwandeltocht door het 
natuurgebied De Langstraat van Staatsbosbeheer. 
De wandeling begint om 10.30 u. en eindigt rond 14.30 u. Tussen 12.00 u. en 12.45 u. wordt er gepauzeerd met 

soep en roggebrood met spek op de Bonte Hoeve van de familie Verhoeven. In verband met de consumpties 
moet u zich wel aanmelden. Dat kan bij Giel de Haan per e-mail giel.dehaan@ivndewaerdman.nl of per 
telefoon 0416-335294. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 

De startlocatie is de parkeerplaats aan het Halve Zolenfietspad aan de Julianalaan te Sprang-Capelle. Het is 
belangrijk om goede schoenen aan te trekken. 

Giel de Haan 
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Omschrijving werkgroep Samen De Natuur In (SDNI) 
 
De werkgroep SDNI is een vrijwilligersteam van Natuurgidsen die mensen (18+) met een licht verstandelijke 
beperking of niet aangeboren hersenletsel meenemen de natuur in. Dit doen zij op 2 manieren:  

1. De IVN-Natuurcursus Samen De Natuur In 
Afgelopen jaar hebben zij voor de 5e keer deze speciale Natuur-cursus gegeven. Op 10 zaterdagen krijgen de 

cursisten Natuurles van 13.00 uur tot 16.00 uur. Dit vindt plaats vanuit de vaste cursuslocatie in Loon op Zand 
bij Natuurpoort van Loon. Speciaal voor deze doelgroep is een cursusprogramma ontwikkeld en krijgen de 
cursisten een persoonlijke cursusmap. Elke les bevat een theoriegedeelte waarna ze buiten in de natuur op 
onderzoek gaan, door te kijken, luisteren, ruiken, voelen of proeven. Dit alles samen met elkaar door lekker 
buiten te wandelen. 
Deze cursus sluiten we af met een officiële diploma-uitreiking. Afgelopen november kregen 8 trotse 

Natuurkenner hun diploma en hierover verscheen een artikel in weekblad de Waalwijker. 
2. De Natuurclub van Samen De Natuur In 
Deze Natuurclub is speciaal voor mensen (18+) met een licht verstandelijke beperking. Voorwaarde om te 
kunnen deelnemen is wel dat eerst de Natuurcursus met succes is gevolgd en het diploma is gehaald.  
Op 8 zaterdagen gaan deze Natuurkenners met een groep samen de natuur in. Inmiddels hebben we 22 
Natuurkenners. De helft hiervan komt op zaterdagochtend naar onze Natuurclub de overige clubleden komen 
op de zaterdagmiddag. We verzamelen buiten op het terras bij Natuurpoort Van Loon. Daarna wandelen we 

samen wel ongeveer anderhalf uur in de natuur. En leren dan nog meer door extra stil te staan bij bijvoorbeeld 
in de herfst: hoe groeit een paddenstoel? Waar verbergt een eekhoorn eikels en andere zaden? Of hoor je 

misschien een specht? Hoe klinkt dat dan?  
Contact 
Voor vragen of aanmelding bel naar: 
Giel de Haan 0416-335294 of 
Dianne den Boer 06-14867745 (Coördinator SDNI) 

Of stuur een e-mailtje aan: 
 
giel.dehaan@ivndewaerdman.nl of sdni.ldd@gmail.com 

 

 
 

Beste IVN-leden van de afdeling  De Waerdman 
 
Graag wil ik melden dat ‘wij’:   Peter en Yvonne Peels, Anja Bevk, Patricia Versluys, Bonne van der Heyden en 
Sylvia de Laat-J, met plezier  bij deze afdeling  natuur-jeugdactiviteiten willen ontplooien. D.w.z. Dit doen 

we in eerste instantie i.s.m. de Kinderboerderij ’t Erf , om zoals dat dan heet ,eerst een ‘gezicht’ te krijgen. 
Sowieso hebben we bij ’t Erf een alternatief bij slecht weer en zo lang als deze werkgroep nog niet echt bekend 

is geldt natuurlijk het gezegde:  Onbekend is minder snel bemind ☺ 
Jeugdactiviteiten  deden wij  gezessen eerder als een werkgroep jeugd, bij de IVN- afdeling Tilburg, doch 
vanwege veranderde inzichten zijn wij inmiddels overgestapt naar de afdeling de Waerdman  en voelen ons 
zeer welkom. Als IVN-werkgroep noemen we ons  gewoon : IVN- Werkgroep Jeugd De Waerdman. Kinderen 

vooral van de basisschoolleeftijd hopen wij veel  natuurplezier te bezorgen. Ondertussen hebben wij 
begrepen dat er nog meerdere De Waerdman-afdelingsleden, mogelijk betrokken zouden willen zijn om zo af 
en toe, of mss wel structureel , hun kennis of hulp toe  zouden kunnen toevoegen aan onze te ontplooien 
jeugdactiviteiten. Wij vinden dat alleen maar heel  fijn en u bent van harte uitgenodigd. We hebben als 
werkgroep Jeugd gepland, elke 3de zondagochtend in de maand vanaf 10:15 uur tot 12:15 uur vanaf de 
kinderboerderij ’t Erf  
Start : 21 januari 2018 

 Elke x hebben we een ander thema, om menig kind kennis te laten maken met natuurzaken welke uiteindelijk 
elke x natuur-nieuwsgierig-makkende zouden moeten zijn. Wilt u meer van ons weten of eventueel aan 
activiteiten mee doen dan graag een berichtje. Of mogelijk kent u kinderen welke u alvast kunt informeren 
over onze planning. BVD                                                                    
Graag tot ziens: Bonne, Anja, Patricia, Yvonne, Peter, Sylvia. 
 

Mail: sylviadelaat@home.nl of tel: 0642765817. 
 

 

 

Contributie. 
 
Vanaf januari 2018 kunt u uw contributie betalen via rekeningnummer: NL49INGB0003607053 

t.n.v. IVN  de Waerdman-de Langstraat te Waalwijk o.v.v. contributie 2018. 
Leden € 15, huisgenootleden € 2,50 en donateurs € 10. 
                                                                                                                                               Het Bestuur 
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Agenda    

28 december 10.30 Winterwandeling vanaf de parkeerplaats aan het Halve Zolen fietspad 
aan de Julianalaan te Sprang-Capelle. Aanmelden, zie info in 

nieuwsbrief. 

----- januari ----- In januari geen bijeenkomst van de plantenwerkgroep. 

  4 januari 20.00 Lezing. Spreeuwen door Henk van Gelder. De Haven, Leefdaelhof 11 te 
Waalwijk. 

  6 januari 13.30 Nieuwjaarsreceptie.  
Café-restaurant De Roestelberg, Roestelbergseweg 2, Kaatsheuvel. 

  7 januari 10.00 Wandeling vanaf Café “De Klinkert” te Drunen. Let op: (Duinwandeling) duurt 
ca. 3 uren. 

20 januari 09.00 Veldwerkgroep. 

21 januari 10.15 Natuurjeugdactiviteit voor basisschoolkinderen vanaf kinderboerderij 
’t Erf, Handelstraat 27 te Waalwijk. 

  1 februari 20.00 Lezing. Terugkeer van het edelhert door Bas Houben. De Haven, Leefdaelhof 
11 te Waalwijk. 

  3 februari 08.00 Ganzentocht naar Zeeland. Aanmelden, zie info in nieuwsbrief. 

  4 februari 10.00 Wandeling Roestelberg, vanaf café-restaurant “De Roestelberg”, 
Roestelbergseweg 2 te Kaatsheuvel. 

17 februari 09.00 Veldwerkgroep. 

17 februari 10.15 Natuurjeugdactiviteit voor basisschoolkinderen vanaf kinderboerderij ’t Erf, 
Handelstraat 27 te Waalwijk. 

  1 maart 20.00 Lezing. Flora in het voorjaar door Rob Vereijken. De Haven, Leefdaelhof 11 te 
Waalwijk.  

  3 maart 13.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. Nederhemert Zuid, parkeerplaats bij 
de speeltuin. 

  4 maart 10.00 Wandeling Landgoed Bos en Duin, Schoorstraat 50 te Udenhout. 

17 maart 09.00 Veldwerkgroep. 

17 maart 10.15 Natuurjeugdactiviteit voor basisschoolkinderen vanaf kinderboerderij ’t Erf, 
Handelstraat 27 te Waalwijk. 

  2 april 10.00 Wandeling in De Brand, Café Boslust, Schoorstraat 37 (parkeerplaats), 
Udenhout. 

  7 april 09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. Haven Heusden, parkeerplaats t.h.v. 
scheepswerf. 

19 april 20.00 Jaarbijeenkomst met lezing. 

19  mei ----- Fietsroute Linie 1629. Fietsen langs de Linie van 1629 door het buitengebied 

van 's-Hertogenbosch. Over een lengte van 49 kilometer wisselen prachtige 
natuur en indrukwekkende cultuurhistorie elkaar voortdurend af. 
Info https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/landing/fietsroute-linie-1629. 
Aanmelden via e-mail Piet de Jongh dejonghpiet@gmail.com  
Voor vertrektijd en locatie zie volgende nieuwsbrief. 

10 juni 08.00 Dagtocht naar o.a. Nieuwkoopse Plassen, vogelparadijs “De Groene Jonker”. 
Verdere info volgt in nieuwsbrief van maart 2017. 

Voor informatie over Plantenwerkgroep kunt u contact opnemen met Theo Boonmann tel. 0416-376378 

Voor informatie over Landschapsbeheer kunt u contact opnemen met Henk van Gelder tel. 0416-333247 

Voor informatie over Lezingen kunt u contact opnemen met Ad van Oosterhout tel. 013 - 5710944 
 

Het bestuur wil het gebruik van e-mail voor het toesturen van de nieuwsbrief en andere stukken promoten. Het 

bespaart kosten. Doe mee en stuur een mail aan het secretariaat. mj.noordermeer@planet.nl 

 

Kijk eens op de site van onze vereniging www.ivndewaerdman.nl 
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