
IVN Roosendaal      
       
Het jaar 2015 ligt alweer achter ons.  
Zoals te doen gebruikelijk doen de verschillende werkgroepen verslag van hun activiteiten in het afgelopen jaar. 
Achtereenvolgens vindt u hieronder de verslagen van:  

 Beheersgroep 
 PR 
 Senioren 
 Jeugdnatuurgroep 
 Groenwinkel 
 Thema-avonden 
 Cursuswerkgroep 
 Publieksactiviteiten 

Als bestuur zijn we ongeveer elke maand bij elkaar geweest om de lopende zaken te bespreken en plannen te maken voor de toekomst. Wat betreft de toekomst hebben we natuurlijk vooral u allen nodig. Wij zijn heel blij met de activiteiten die jaar op jaar worden uitgevoerd maar het zijn steeds weer dezelfde mensen die eraan meewerken. Voor nieuwe dingen ontbreekt de man/vrouwkracht terwijl verschillende werkgroepen ook nieuw bloed kunnen gebruiken. We zijn toe aan wat nieuwe activiteiten / nieuwe plannen!! 
De coördinatie van de regiovergaderingen tussen afdelingen Roosendaal, Etten-Leur, Breda en Bergen op Zoom berust de komende twee jaar bij onze afdeling. We hopen door deze samenwerking meer gebruik te kunnen maken van de kennis en kunde die bij andere afdelingen al aanwezig is! Dit profijt hopen we ook te halen uit een intensievere samenwerking die we nastreven met het KNNV de komende jaren. 
Afgelopen jaar hebben we drie leden benoemd tot erelid van onze afdeling, zo hebben we ze willen bedanken voor hun inzet de voorbije jaren als actief lid van de afdeling op verschillende gebieden. 
U ziet dat we zowel op bestuurlijk als organisatorisch niveau de nodige ondersteuning kunnen gebruiken. Aarzel daarom niet U te laten horen als U Uw steentje bij wilt dragen, het bestuur zou het zeer op prijs stellen!!! 
Het bestuur. 



-------------------- Beheersgroep 
2015 was het jaar van de “groene vrijwilliger” en het schijnt dat wij de doelgroep waren. Veel organisaties gaven speciale aandacht aan ons groene werk. Als groep kregen wij begin van het jaar bezoek van Weth. Saskia Schenk en de Dorpsmanager van Nispen, Rozemarie van Loon. Op verzoek waren de dames er al om 8.30 en na een kort gesprek zagen ze het binnendruppelen van de meute. Met als achtergrond een prachtige zonsopgang, altijd weer een ontroerend moment. We kregen van haar het heugelijke nieuws dat we voortaan zonder legeskosten voor de vergunning, konden stoken. Dit betekende aan het einde van ons werkseizoen altijd een forse aderlating.  
Naast het gebruikelijke werk: wilgen knotten/verzorgen, slootranden uitmaaien/schonen, werken met Titurel, nieuwe poten zetten en stoken, zat dit jaar vol verrassingen. Op verzoek van Brab.Landschap zijn we blogs gaan schrijven voor hun website. Enkele boswachters deden dit al maar het Coördinatiepunt Landschapsbeheer leek het een goed idee om er een paar vrijwilligers bij te hebben die, vanuit hun optiek, de activiteiten en belevenissen zouden schrijven. Een eervol verzoek waar we natuurlijk mee aan de slag gingen. Bij ons gaat het niet altijd over de boompjes en de bijtjes, de mens, zijn gereedschap en handelen in het landschap zijn ook mooie items.  
Om de onderlinge band tijdens de zomermaanden vast te houden, organiseerden we eind aug. een “jeu de Bouleswedstrijd” met bbq. Dit dan sámen met de partners en maar liefst 40 personen schoven aan op deze mooie zomeravond.  
Begin okt. kregen we een telef. van BN/De Stem. De journaliste, Riet Pijnappels, was begonnen met een serie wekelijkse artikelen over de natuur: “of ze bij ons ook eens langs mocht komen?”. Het werd een leuke ochtend, vooral voor haar hond (met al die stokken). Resultaat, een lovende reportage met een grote foto in de krant. Ook verwoordde zij op een juiste wijze de sfeer in onze groep. 
Het bloggen bij BL kreeg nog een extraatje. Thijs Caspers, schrijver/redacteur van het kwartaalblad van BL, bracht een bezoek aan Rsd. en publiceerde een artikel over onze groep in het decembernummer. Dit als afsluiting van het Jaar vd groene vrijw. en zelfs een overweging door dhr. J.Baan, directeur van BL werd afgedrukt met als achtergrond ….. een foto van onze keet. We zijn er in ons hart best een beetje trots op want Brabant telt toch ruim 2000 vrijwilligers die actief zijn in zo’n 100 werkgroepen.  
U ziet, het volkje, de Everlanders, boert goed en sinds dec. beheren we een natuurgebied vlak bij het dorp met het grootste/mooiste hart van Brabant … Nispen, de trotse winnaar van de Dorpen-Derby 2015. De nieuwe rij van 11 wilgen op lijn, laten we dan ook graag planten door de Dorpsraad. Dit als blijvende herinnering aan dat bijzondere feit. 
Het leuke van alles wat we meegemaakt hebben …. het is allemaal op ons afgekomen. We hebben er niet om gevraagd maar stilletjes heeft onze groep een goede naam gekregen. Er is dus best veel belangstelling voor het mooie werk, wat we sámen doen. Als u nieuwsgierig bent geworden, komt gerust eens kijken. We zijn er elke zaterdag tussen november en maart van 9.00 – 12.00 uur. In de week kan ook, maar dan graag even een afspraak maken. 
P. van Oeffelen, Coördinator IVN beheersgroep “Everland” Rsd. 



------------------------ 
Public Relations 
Door de steeds verdergaande samenwerking van het KNNV en het IVN, zie je dat ook de PR steeds meer gezamenlijk wordt opgepakt. Dat is een goede zaak, want beide organisaties hebben vrijwel hetzelfde doel. De kleine verschillen in aanpak zijn voor de buitenstaanders, de gewone Roosendalers, niet altijd duidelijk en dit is ook niet relevant voor hen. In het verleden leek het soms of er een soort concurrentie/competitie was bij het bereiken van de doelgroep. Het kwam wel eens voor dat er twee excursies waren in een weekend, met beiden een eigen persbericht. Dit was niet handig als je het van dezelfde doelgroep moet hebben. Het bekende vissen in dezelfde vijver. Dit is zeker niet in het belang van het onder de aandacht brengen van de mooie natuur in Roosendaal. Naar mijn persoonlijke mening staan we bij samenwerking sterker als het om de natuur gaat! 
 
De voorgaande intensievere samenwerking, heeft wel tot gevolg dat ik in 2015 alleen nog persberichten heb gemaakt van de thema-avonden, cursussen en de seniorenactiviteiten. De persberichten voor de excursies kwam volledig voor rekening van de KNNV. Het resultaat was toch nog 21 persberichten.  
 
Resie Beulen  
 
 
---------------------------------------- 
Seniorenactiviteiten 2015 
Dinsdag     27 januari     Een workshop over Natuurlijke middeltjes door Edin van der Ham. Een leerzame en interessante middag waarbij 12 personen aanwezig waren. 
Dinsdag     24 februari Vanwege het slechte weer is de fietstocht over het Molenbeekpad  niet door gegaan. 
Dinsdag     31 maart    Een storm met windkracht 9 uit het westen heeft voorkomen dat we konden afreizen naar de Heemtuin in Rucphen. Ondanks dit weer waren twee personen aanwezig die de tocht toch wilde maken. Uit veiligheidsoverwegingen werd dit uitstapje geannuleerd. 
Dinsdag     28 april          Een fietstocht naar de Pin (Wouwse Plantage) waar 9 personen aan deel namen. Er stond een behoorlijke wind uit het westen, maar de zon scheen en dat maakte alles goed. Na een stop op een leuk terras zijn we weer huiswaarts gekeerd. 



Dinsdag     26 mei     Onder leiding van Edin van der Ham zijn we met 12 personen vanaf Huis ten Halve richting de Molenbeek gewandeld. Onderweg werd de nodige aandacht geschonken aan de geneeskrachtige werking van planten. Verhelderend en bijzonder interessant. 
Dinsdag 6 juni  Met 11 personen gingen we onder een brandende zon via de Roosendaalse Vliet richting Oud-Gastel waar een bezoek werd gebracht aan de boerderijtuin van Kees Schepers. Werkelijk een plaatje van een tuin met diverse plantengroepen, perken, mooie bomen en lanen. Na een uitgebreide koffiepauze zijn we over Zegge terug naar Roosendaal gefietst. Warm, maar een bijzondere middag. 
Dinsdag 29 september  Fietstocht naar de Heemtuin in Rucphen. Deze keer was het weer ons gunstig gezind. Wel veel wind maar ook veel zon. Met 12 mensen fietsten we naar Rucphen waar we door nog twee anderen werden opgewacht. De Heemtuin is in alle jaargetijden een bezoek waard. Om foto’s te nemen, planten en paddenstoelen te bekijken, een kopje thee ….. 
Dinsdag 27 oktober  De fietstocht in het kader van seniorenactiviteiten ging deze keer naar de kastelen van Nispen en Wouw. Met een groep van 16 vertrokken we vanuit het MEC richting Nispen. De weergoden waren ons zeer gunstig gestemd want de zon scheen volop bij een temperatuur van 18 C. Waarschijnlijk een goedmaker van de tocht in april die wegens storm was geannuleerd 
 Dinsdag 24 november  Wandeling Mattemburgh De weergoden waren ons niet gunstig gestemd. Vandaar dat is besloten deze wandeling niet door te laten gaan. 
Dinsdag 29 december  Bezoek aan de beeldentuin van het MIDDELHEIMMUSEUM. Ondanks de drukke decembermaand zijn we toch met 7 personen richting Antwerpen vertrokken, waar we met mooi weer een heerlijke wandeling hebben gemaakt in dit openluchtmuseum. Een echte aanrader voor liefhebbers van cultuur en natuur. Entree is gratis. 



----------------------------- Jeugdnatuurgroep  
2015 ligt al weer achter ons en 2016 is al een paar weken oud. Wat heeft de jeugdnatuurgroep allemaal gedaan in het afgelopen jaar? We hebben geprobeerd om voor voldoende afwisseling te zorgen en het aantal deelnemers te laten groeien.  Deelname 2015  
  Activiteit  Plaats  Aantal kinderen Aantal begeleiders , ouders, etc. 

Totaal  

Jan ‘15 Roofvogels en uilen MEC T-Huis Visdonk 07 5 begeleiders 12 
Feb. ‘15 Vogelverrassing maken MEC T-Huis Visdonk 10 4 begeleiders 14 
Mrt. ‘15 Dierenarts met jonge dieren en nestkastjes versieren. 

MEC T-Huis Visdonk 13 5 begeleiders en 1 gastspreker 19 

April ‘15 Buisse Heide Achtmaal 12 5 begeleiders 17 
Mei ‘15 Agrifruit Heerle 07 2 begeleiders 09 
Juni ’15 Waterdiertjes scheppen Borteldonk Roosendaal 06 5 begeleiders 11 
Sep.’ 15 Arboretum  Oudenbosch 05 3 begeleiders 08 
Okt. ‘ 15 De Kraaijenberg Bergen op Zoom 10 5 begeleiders en 1 chauffeur 16 
Nov. ’15 Heide Rozenven Roosendaal 12 3 begeleiders 15 
Dec. ’15 Natuurmuseum  Tilburg 08 4 begeleiders 12 
   90  133 
 Uit de jaarlijkse enquête komt de volgende top 3: 1. Natuurwerkdag heide Rozenven 2. Dierenarts met jonge dieren 3. Vogelverrassing en waterdiertjes scheppen.  Nog enkele cijfers: *Het hoogste aantal bezoekers hadden we dit jaar in maart met de dierenarts met jonge dieren, 13 kinderen waren hierop afgekomen. *Het gemiddeld aantal deelnemers per activiteit was dit jaar 9,0. Het gemiddelde is 0,3 gedaald t.o.v. van vorig jaar. *Het totaal aantal deelnemende kinderen was 16 personen, dit zijn er 2 meer dan vorig jaar. *Aantal leden per 31-12-2015 was 21 (ook 2 meer dan vorig jaar), waarvan 10 enthousiaste, actieve leden. 



*8 enquêtes teruggekregen, 2 meer dan in 2014.  Dit jaar hebben we de site van de jeugdnatuurgroep ingewisseld voor facebook. Deze pagina wordt goed bezocht. Op 31 december vonden 34 personen onze pagina leuk. Mogelijk kan dit bijdragen om het aantal leden te laten stijgen. Ook is de contributie per activiteit naar € 1,50 gegaan en hebben we de leden de mogelijkheid gegeven om per jaar te betalen. In dit geval is de bijdrage € 10,-- dus nog steeds € 1,-- per jeugdnatuurmiddag. Carla van de Burgt heeft zich afgemeld als begeleidster van de jeugdnatuurgroep, bedankt voor jouw hulp Carla, en Chantal Nuiten heeft zich, na haar stageperiode bij ons aangesloten. Zij en Ankie hebben hun diploma IVN-gids behaald, proficiat allebei! Fijn dat wij van hun kennis mee mogen genieten.  Ankie van Dijk, Bernadet Adriaenssens, Chantal Nuiten, Kees Konings, Toos Tunderman, Wim van Vliet en Corry Vroegrijk kijken terug op een mooi natuurjaar en hopen er dat ook weer van te maken in 2016.  Corry Vroegrijk   -------------------- 
Groenwinkel 
De stand van de IVN heeft voortreffelijk dienst gedaan met het Roosendaals Treffen en op de Pannenhoef met de Dag van het Landschap! 
Maar de groenwinkel staat op een laag pitje. De zoekkaarten worden gebruikt voor educatie o.a. jeugdnatuurgroep e.d. Leuke “Boekjes in Beeld” zijn te koop voor € 2,99. Ook op de jaarvergadering. 
Met vriendelijke groeten Annemarie 
 
--------------------------------- 
Verslag thema-avonden 2015 
Datum Activiteit Aantal bezoekers opmerkingen 

16.2.2015 Lezing over Rammergors door mensen van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer 

35 Prima avond. Discussie over de gevolgen van zoet naar zoutwater. mooie filmbeelden. 
16.3.2015 Lezing door Gemeente Roosendaal over stand van zaken in de gemeente m.b.t. ecologische zones e.d. en groenbeheer 

20 Onderhoudende avond met veel discussie 



13.4.2015 Lezing door mensen van Brabantse Delta 
 

25 Boeiende avond waarbij uitstekend inzage werd gegeven over de omvang van alle werkzaamheden en doelstellingen 
9.6.2015 Tocht met fluisterboot Biesbosch  Niet doorgegaan Geen belangstelling 
5.9.2015 Fietstocht naar Vroente Kalmthout. Ter plaatse mooie wandeling. 

 Niet doorgegaan vanwege slechte weersomstandigheden 
20.10.2015 Aangesloten bij KNNV inzake paddenstoelen lezing 

25 Diepgaande boeiende avond 

16.11.2015 Avond waarop leden voorbeelden van hun beleving in de natuur kunnen laten zien 

12 Leuke films en foto’s door leden IVN. Vraagt om herhaling. Zullen er meer aandacht aan moeten geven  
14.12.2015 Traditionele filmavond door Rene Roeken 50 Genoten van prachtige films uit zijn oeuvre o.a. Sagrada Familia Barcelona en Zuid Amerika. Prachtige avond. 
  
----------------------------------------------------- 
Jaarverslag IVN workshops 2015 
De workshops werden verzorgd door de CursusWerkGroep die bestaat uit Ad Hellemons, Peter van den Broek, Guus Dekkers en Carla van der Burgt.   Vlinder- en libellenworkshop 
De vlinder- en libellenworkshop is gestart op 1 april met 14 deelnemers. Het was even spannend want het was de eerste keer voor de huidige cursuswerkgroep dat pas op het laatste moment duidelijk werd dat we voldoende aanmeldingen hadden.  Het blijkt dan weer hoe belangrijk het is dat er op verschillende manieren bekend gemaakt wordt dat er een workshop wordt aangeboden.  



 Tijdens de workshop was er veel ruimte voor zelfwerkzaamheid.  Onderwerpen die aan bod zijn gekomen waren dagvlinders en hun waardplanten, nachtvlinders, microvlinders, libellen en libellenlarven en –huidjes waarbij er extra ondersteuning was van onze stagiaire Chantal Nuiten vanuit de natuurgidsencursus.   Naast de 4 avonden was er een excursie rondom de Molenbeek. Het leek een wandeling te gaan worden met weinig vlinders vanwege het nogal frisse weer. Maar uiteindelijk hebben we niet zo veel maar wel verschillende soorten gezien met als topper het oranjetipje.    

   Weerworkshop 2015 
In de maanden september en oktober werd voor de eerste keer de weerworkshop gegeven. De cursus zal vol dat wil zeggen dat er 24 enthousiaste deelnemers waren maar ook nog 10 deelnemers op de wachtlijst. 
René van Hofwegen was onze deskundige voor deze workshop. Hij is meteoroloog bij de landmacht en wilde ons graag meer leren over het WEER.  

Hierbij ontkwamen we niet aan een reeks nieuwe begrippen en basiskennis die over het algemeen als een pittige eerste kennismaking werd ervaren. 
Hiernaast werd de natuur in combinatie met het weer aangetipt door te kijken naar waar weerspreuken 



vandaan komen en welke natuurverschijnselen veranderingen in het weer zichtbaar maken. 
Tijdens de excursie waren er mooie momenten om het weer te zien veranderen qua nevel, wolken en wind.  
Door het oefenen met de basiskennis konden de deelnemers op de laatste avond een weerkaart beter ontcijferen door bijvoorbeeld te zien waar de wind vandaan komt en daarmee de plaats van het lage druk gebied te kunnen bepalen. Isobaren, slootjesmist, koufront en stratosfeer zijn nu bekende begrippen en de wolken kunnen “gelezen” worden. 
Een workshop die zeker nog eens herhaald mag worden! 
  Natuurgidsencursus 
Op 17 maart 2014 is de natuurgidsencursus gestart. Groep Roosendaal bestond uit deelnemers die uit Roosendaal, Oud Gastel, Etten-Leur en Zundert kwamen. Het was een enthousiaste groep dames die vanuit verschillende invalshoeken met de natuur bezig zijn. De cursus werd 28 november afgesloten waarbij we Ankie van Dijk als nieuwe natuurgids binnen IVN Roosendaal mogen verwelkomen en Chantal Nuiten zal op korte termijn volgen.  Planning 2016 
In april wordt een plantenworkshop georganiseerd. Deze zal vooral gericht zijn op cursisten die een eerste kennismaking met planten en hun leefomgeving willen maken. Hiernaast bestaan er plannen om in september/ oktober een nieuwe workshop aan te bieden waar we zo spoedig mogelijk meer informatie over willen geven.  Carla van der Burgt   -------------------------------------- Publieksactiviteiten 2015 
Dag van het Landschap op de Pannenhoef. 
Traditiegetrouw organiseerden Brabants Landschap en IVN Roosendaal op Tweede paasdag, de Dag van het Landschap op de Pannenhoef. Het thema was water. Er waren wandelexcursies onder leiding van natuurgidsen en het bomen- of logicaspel kon worden gespeeld. In de IVN stand was informatie verkrijgbaar over water en de waterkringloop. De bezoekers vonden het thema water interessant en leuk. Na afloop van de excursies was er een lekker bakje koffie, thee of fris. 
  



 
Speciaal voor de kinderen  
 
De kleine natuurliefhebbers konden verven, waterproefjes doen, bij een poel met een schepnet vissen en de waterdiertjes bekijken, lammetjes bewonderen en knuffelen met jonge konijntjes. Na afloop was er een glas fris of een ijsje.  

 
Het Roosendaals Treffen 
Op 27 september was IVN Roosendaal weer present bij het Roosendaals Treffen. Thema: bomen en regenwormen. Voor het thema bomen hadden we een bomenspel, een bomen- en wormenspel, een boomschijf met jaarringen en op een 1 meter plank waren takken van 6 bomen te bekijken. Ook filmpjes over jaarringen en het vallen van de bladeren werden bekeken. En er waren boeken over bomen in te zien.  
 
Regenwormen 
We hadden een wormenbak gemaakt, waarin wormen lieten zien hoe zij (op korte tijd) gangen maken en bladeren (onder de grond) tot compost maken. Door de verschillende kleuren zand was het gangenstelsel goed te zien. De bezoekers konden ook een filmpje over regenwormen bekijken of boeken over regenwormen inzien. De bak trok veel bekijks en diverse leerkrachten vonden het een leuk idee om ook zelf een wormenbak voor in de klas te maken.  
 
 
Vrijwilligers  
Graag wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun enthousiaste medewerking in 2015. Ik hoop, dat ik in 2016 weer op jullie mag rekenen. Ook nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom 
 
Coby Vromans 
 
 


