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Nieuwsbrief IVN Roosendaal 
 

September 2018 
 
 

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid afd. Roosendaal. 

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat we door mensen zelf in aanraking te 
brengen met de natuur, zij zich pas écht bewust worden van de waarde ervan. Daarom laten wij jong en oud 
de natuur van dichtbij beleven.  
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Van het bestuur 
 

Van de voorzitter … 

Het zal u niet ontgaan zijn : de natuur om ons heen had in juli en augustus net zoveel last van het 

bovengemiddelde warme weer als wij zelf. Groen is op veel plekken in en om Roosendaal verbleekt tot 

geel en bruin en deed je soms afvragen of er nog leven in zat. Maar de natuur is veerkrachtig! 

Bladverlies doet hier en daar al aan herfst denken maar is slechts een manier van de bomen om 

waterverlies te verminderen en zichzelf tegen uitdroging te beschermen. Zo zie je maar weer, natuur 

moet je vooral natuur laten zijn, niet te veel in willen sturen maar gewoon je zelf er af en toe over 

verwonderen en verbazen. 

Goed nieuws op het gebied van Tiny Forests, gemeente Roosendaal heeft zich aangemeld als 

partnergemeente. Wil je meer weten over wat Tiny Forests zijn, kijk dan op de IVN website : 

www.ivn.nl/tiny-forest-nl). Hoe meer bomen hoe beter, het zijn immers de longen van iedere stad. 

Daarnaast verhogen ze biodiversiteit, natuurbeleving, waterberging, luchtkwaliteit en verminderen ze 

hittestress (niet onbelangrijk met de zomers die we tegenwoordig krijgen). Onlangs kregen we door dat 

Roosendaal niet bij de 1e tranche zit. Misschien volgend jaar. 

AVG is inmiddels een bekend begrip en staat in het kader van integer omgaan met gegevens van onze 

leden. Hoe wij als IVN Roosendaal omgaan uw gegevens kunt u inmiddels lezen op onze website 

(navigeer naar : www.ivn.nl/privacy-en-cookie-statement) . Mochten er bij u desondanks toch nog 

vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag. 

Een jaarlijks terugkerende IVN activiteit is de jaarlijkse Ledendag. We hopen ook dit jaar weer op een 

goede opkomst dus heb je je nog niet opgegeven, doe dat snel! De datum is 29 september en de 

bestemming die dag is Tielens & Tielens Tuinen in Hoeven, een aantal van jullie zullen hier nog een 

prettige herinnering aan hebben. We hebben ook deze keer weer gezorgd voor een interessant maar 

informeel dagprogramma. Meer daarover later en elders in deze nieuwsbrief. 

Sinds februari 2018 zijn we als bestuur weer “voltallig” maar Ine Roeken, sinds februari in ons bestuur 

als secretaris, heeft aangegeven dat e.e.a. niet langer combineerbaar is met haar andere verplichtingen 

die zij heeft. Ine heeft met plezier de rol vervuld en hoopt dan ook dat er vòòr 31 december een 

vervanger zal zijn zodat zij de overdracht goed kan doen. Interesse of benieuwd naar wat het inhoudt? 

Stuur dan een email naar bestuur@ivnroosendaal.nl. 

Van IVN Brabant 

Beste IVN-er,  

In het najaar verzorgt IVN Brabant twee trainingen op het gebied van Natuur & Gezondheid.  

1. De training Natuur doet je goed op 21 september en 26 oktober. De training is bedoeld voor 
IVN-ers die als mantelzorger en/of vrijwilliger dementerende mensen mee naar buiten willen 
nemen. Voor meer informatie: https://www.ivn.nl/provincie/noord-brabant/activiteiten/training-

natuur-doet-je-goed 
2. De cursus Natuur & Gezondheid op 14 september, 5 oktober en 9 november. De cursus is 

bedoeld voor IVN vrijwilligers die (meer) actief willen worden op het gebied van natuur en 
gezondheid. Voor meer informatie: 

https://www.ivn.nl/provincie/noord-brabant/cursus-natuur-en-gezondheid 

http://www.ivn.nl/tiny-forest-nl
mailto:bestuur@ivnroosendaal.nl
https://www.ivn.nl/provincie/noord-brabant/activiteiten/training-natuur-doet-je-goed
https://www.ivn.nl/provincie/noord-brabant/activiteiten/training-natuur-doet-je-goed
https://www.ivn.nl/provincie/noord-brabant/cursus-natuur-en-gezondheid
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Colofon 
 

Bestuur   bestuur@ivnroosendaal.nl 

Bestuursleden    

Naam Functie Telefoon e-mail 

Cor Gabriëls Voorzitter  bestuur@ivnroosendaal.nl 

Leon van Dorst Penningmeester 0165-533134  

Ine Roeken Secretaris 0165-537869  

Hans van Nassau Lid 0623802757 

Jac Heijmans Lid 0165-544728 

   

Johan Vromans en 
Hans van Nassau 

Redactie Nieuwsbrief 0165-556781 
0623802757 

redactie@ivn.roosendaal.nl 

 
Website: www.ivn.nl/afdeling/roosendaal 
Website jeugdnatuurgroep: https://www.facebook.com/jeugdnatuurgroepivnroosendaal 

Website kleuternatuurgroep: https://www.facebook.com/kleuternatuurroosendaal 
Blog Piet van Oeffelen Brabants Landschap: 
http://www.brabantslandschap.nl/actueel/blog/?auteur=14 
 

Bent u geïnteresseerd in informatie over andere IVN-afdelingen in de buurt bezoek dan eens de 
websites via onderstaande links: 
https://www.ivn.nl/afdeling/mark-donge-breda-eo 

https://www.ivn.nl/afdeling/groene-zoom 
https://www.ivn.nl/afdeling/etten-leur 
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Activiteitenoverzicht IVN/KNNV Roosendaal juni t/m december 2017 
 
Alle wandelingen starten vanaf het parkeerterrein bij de Lodge, alle fietstochten starten bij 

het MEC 
In het kader van een verdere samenwerking tussen IVN Roosendaal en KNNV zijn wandelingen, 
excursies en themabijeenkomsten gezamenlijk gepland en deze worden daarom in het overzicht 

opgenomen.  
 

In het kader van een verdere samenwerking tussen IVN Roosendaal en KNNV zijn wandelingen, 
excursies en themabijeenkomsten gezamenlijk gepland en deze worden daarom in het overzicht 

opgenomen.  
 

5-9-2018 14.00-

16.00 

IVN Kleuternatuur MEC Eekhoorns Linda Frantzen 

9-9-2018 8.30 KNNV Mattemburgh Brabantse Waldag Wim en Adrie 

11-9-2018 19.30 KNNV MEC instuifavond  

18-9-2018 19.30 KNNV MEC snuffelavond  

23-9-2018 11.00 IVN/KNNV/MEC Centrum Roosendaal Roosendaals Treffen Hans van Nassau 

23-9-2018 8.30 KNNV Oude Buissche Hei Vogels Donald van Hoek 

25-9-2018 13.00 IVN Senioren Tuinbezoek familie de 

Blok 

fietstocht Jac Heijmans en Hans van 

Nassau 

25-9-2018 19.30 KNNV MEC gallen  

2-10-2018 19.30 KNNV MEC snuffelavond  

3-10-2018 14.00-
16.00 

IVN Kleuternatuur MEC Paddenstoelen Linda Frantzen 

7-10-2018 8.30 KNNV Matjens Gewestelijke excursie  

9-10-2018 19.30 IVN MEC Brabants Landschap (Carlo 
Braat) 

Jac Heijmans 

16-10-2018 19.30 KNNV MEC snuffelavond  

21-10-2018 8.30 KNNV Zwaakse Weel Fruitwandeling Jack Huips 

21-10-2018 Tussen 
13.30 en 
14.00 

IVN MEC Familiespeurtocht Leonie van Hooijdonk 

23-10-2018 19.30 KNNV fotowerkgroep MEC Lezing Erik de Jonge  

30-10-2018 13.00 IVN Senioren De Moeren wandeling Jac Heijmans en Hans van 
Nassau 

30-10-2018 19.30 KNNV MEC snuffelavond  

4-11-2018 9.00 KNNV Hondsdonks/Chaam Paddenstoelen Ad Hellemons 

6-11-2018 19.30 KNNV MEC Praktijkavond 
paddenstoelen 

 

7-10-2018 14.00-
16.00 

IVN Kleuternatuur MEC Vogels in de winter Linda Frantzen 

13-11-2018 19.30 KNNV MEC snuffelavond  

18-11-2018 9.00 KNNV Zeezuiper Onverwachte vondsten Vera Vandenbulcken 

20-11-2018 19.30 IVN MEC Lezing Brabantse Delta 
(rol en samenwerking) 

Jac Heijmans 

27-11-2018 13.00 IVN Senioren De Molenplaat wandeling Jac Heijmans en Hans van 

Nassau 

27-11-2018 19.30 KNNV MEC snuffelavond  

2-12-2018 9.00 KNNV fotowerkgroep Slikken van de Heen fotografie  

4-12-2018 19.30 KNNV MEC Natuurwet  

11-12-2018 19.30 KNNV MEC snuffelavond  

16-12-2018 9.00 KNNV De Heide Zurenhoek Mossen en knoppen Petra v.d. Wiel 

18-12-2018 19.30 IVN MEC Filmavond door Erza  

26-12-2018 9.00 KNNV  Kerstwandeling Guus Dekkers 
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Jeugdnatuurgroep 
 

Egelopvangcentrum  14.00 u. - 16.00 u.  
 

Ben jij ook zo benieuwd wat er hier allemaal te zien is? En wat je moet doen als je een egel 
gevonden hebt? Waarom er egelopvang is enz.? Kom dan naar deze excursie.  Een leuk 

uitstapje voor alle jongens en meisjes. 
Als je aan deze activiteit deelneemt, ga je er meteen mee akkoord dat de foto’s die gemaakt 
worden voor promotiemateriaal gebuikt kunnen worden. 

 
Kosten: €2,00. Geef je vóór vrijdag 14 september  op per mail: info@jeugdnatuurgroep-ivn-
roosendaal.nl . Wees er snel bij, want vol is vol en er zijn maar een beperkt aantal plaatsen bij 

de opvang beschikbaar. 
 
Vertrekpunt : MEC Brasserie T-huis Visdonk 
 

 

6 oktober 2018 

Ontdekkingstocht  14.00 u. – 16.00 u.   

 
Paddenstoelen hebben altijd al iets geheimzinnigs gehad. In het najaar zie je ze overal verschijnen. Wil 
je weten hoe de paddenstoelen aan hun naam komen of wil je de paddenstoel eens onder de 

microscoop bekijken of..… , kom dan naar onze natuurmiddag.  
Als je aan deze activiteit deelneemt, ga je er meteen mee akkoord dat de foto’s die gemaakt worden 
voor promotiemateriaal gebuikt kunnen worden. 

 
Kosten: € 2,00. Vóór vrijdag 5 oktober opgeven per mail: info@jeugdnatuurgroep-ivn-roosendaal.nl. Doe 
dit snel, want vol is vol. 

 
Vertrekpunt : MEC Brasserie T-huis Visdonk 
 

 

mailto:info@jeugdnatuurgroep-ivn-roosendaal.nl
mailto:info@jeugdnatuurgroep-ivn-roosendaal.nl
mailto:info@jeugdnatuurgroep-ivn-roosendaal.nl
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3 november 2018 

Natuurwerkdag 10.00 – 12.00 u 

Zaterdag 3 november vindt de jaarlijkse natuurwerkdag plaats. Het is een traditie geworden bij 

de jeugdnatuurgroep om elk jaar met de natuurwerkdag mee te doen. We gaan de natuur een 
handje helpen. Wat de hulp precies gaat worden krijgen wij t.z.t  te horen van de boswachter 
evenals de plaats waar we de handen uit de mouwen gaan steken. 

Als je aan deze activiteit deelneemt, ga je er meteen mee akkoord dat de foto’s die gemaakt 
worden voor promotiemateriaal gebuikt kunnen worden. 

 
Geef je voor vrijdag 2 november op per mail: info@jeugdnatuurgroep-ivn-roosendaal.nl. Doe dit 

snel, want vol is vol. 

Vertrekpunt : de plaats wordt tijdig bekend gemaakt. 
 

 

8 december 2018 

Vogel verrassing 14.00 u. – 16.00 u.   

Niet alle vogels trekken in de winter naar het zuiden. Vogels die hier blijven kunnen in deze 
periode wel wat extra’s gebruiken. Hoe kunnen wij die vogels helpen in de winter? Wil je dat 

weten, kom dan naar deze jeugdnatuurmiddag. Wij gaan allerlei dingen maken om de vogels in 
deze moeilijke tijd te verwennen. 
Als je aan deze activiteit deelneemt, ga je er meteen mee akkoord dat de foto’s die gemaakt 

worden voor promotiemateriaal gebuikt kunnen worden. 
 
Kosten: €2,00  voor leden en € 4,00 voor niet leden. Geef je vóór vrijdag 7 december op per 

mail: info@jeugdnatuurgroep-ivn-roosendaal.nl. Bij deze activiteit geldt ook weer vol is vol, 
wees er dus snel bij. 
Plaats : MEC Brasserie T-huis Visdonk 

mailto:info@jeugdnatuurgroep-ivn-roosendaal.nl
mailto:info@jeugdnatuurgroep-ivn-roosendaal.nl
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De Dintelse Gorzen 

26 mei  vertrokken vanaf Lodge Visdonk naar de Dintelse Gorzen met de Jeugdnatuurgroep. 6 kinderen 

hadden er voor gekozen om  met ons mee te gaan in plaats van het zwembad op te zoeken. De zon 

scheen behoorlijk fel, dus zorgden we er voor dat iedereen goed ingesmeerd werd, mocht dat nog niet 

gebeurd  zijn. Wim was onze gids, hij kent het gebied op zijn duimpje. Er was van alles te zien;  mooie, 

beschermde  orchideeën  en andere planten die we in de buurt van ons thuishonk niet tegenkomen, , 

heel veel blauwtjes, resten van dode dieren enz. We hebben een kijkje in de vogelkijkhut genomen. We 

hadden mooi uitzicht over het water, jammer genoeg was het hier niet erg druk. Natuurlijk is het ook 

fijn als je ook eens lekker door de modder mag stampen of roeren in een koeienvlaai. Halverwege 

hebben we een schaduwplekje opgezocht om pauze te houden. Het drinken met een koek ging er wel 

in. In dit gebied is er zoveel moois te zien dat we nog voort moesten maken om op tijd weer terug in 

Roosendaal te zijn. Tot slot nog vlug op de foto met de Schotse Hooglanders. Deze grote grazers, die de 

taak hebben het natuurgebied open te houden, hadden verkoeling in het water gezocht.  Wat heeft de 

jeugd genoten,  eigenlijk was deze excursie een heel groot speelkwartier.  

 

Zoogdierenexcursie. 

De laatste activiteit van dit seizoen van de jeugdnatuurgroep had als onderwerp ‘Zoogdieren’. We 

werden welkom geheten door  Linda en Joke van de zoogdierenwerkgroep van de KNNV. Omdat er al 

heel vroeg in de morgen muizenvallen waren geplaatst, kregen eerst beide groepen uitleg hierover. Fijn 

dat er in ieder geval een muis in een van die vallen zat, zodat er goed en zichtbaar uitgelegd kon 

worden hoe er hier mee omgegaan wordt.  De muis werd na gemeten en gewogen te zijn, weer vrij 

gelaten. Ook werd er een plukje haar afgeknipt zodat  de mensen van de zoogdierenwerkgroep konden 

zien of ze de muis misschien al een keer eerder gevangen hadden. Hier voelt de muis niets van. Alle 

kinderen waren getuigen van de vrijlating van de rosse woelmuis, wat ging ze er snel vandoor, het was 

bijna niet vast te leggen op film. 

Hierna werd de groep van 14 kinderen gesplitst. Een groep bleef bij Linda, hier kregen we nog veel 

meer uitleg over zoogdieren en vooral marterachtigen. De kinderen mochten ook de huidjes van deze 
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dieren voelen, dat was een hele belevenis. De andere groep ging met Joke mee voor diersporen. Ook dit 

onderdeel werd zeer aandachtig gevolgd: afdrukken, veeg- en slaapsporen van het ree, holletjes van 

verschillende muizen en een vossenburcht werden enthousiast bekeken. De meeste kinderen hadden 

nog nooit een sporenbuis gezien en waren dan ook vol aandacht toen Joke hierover uitleg gaf. Het 

voelen van een vossenvacht was ook heel spannend, wie heeft daarvoor ooit de kans gekregen? Het 

was een erg geslaagde en leerzame middag, dank aan de Zoogdierwerkgroep van de KNNV.  

 

 

 

Themavogel 
 

De altijd vliegende gierzwaluw (apus apus) 

Wanneer mijn toetsenbord  deze tekst zichtbaar maakt zijn de gierzwaluwen alweer op de terugweg 

naar hun overwinteringsgebieden in tropisch Afrika.De laatste week van juli vielen me al de grote 

aantallen gierzwaluwen op die zich klaar maakten voor de terugreis. Nog even vullen ze de vetreserves 

aan.  Met opengesperde bek vangen ze vliegende insecten die ze in hun krop verzamelen. Eigenlijk zijn 

ze hier alleen om te broeden. (zomergasten). Ze arriveren vrij laat in het voorjaar zo rond de eerste mei 

en zijn eind juli zijn weer op hun retour. Dit is het enige moment dat ze even vaste grond onder de 

“klauwtjes” hebben onder een dakpan, in een muurnis of een destijds door Marjos Mourmans 

geïntroduceerd kunstnest in de vorm van een nest pan.  

Marjos is een van de Roosendaalse  IVN pioniers die zeer begaan is met het lot van de gierzwaluwen en 

er ook alles van af weet. 

Maandag 23 juli wilde ik de maan fotograferen omdat de kraters zo mooi zichtbaar waren. Op dat 

moment zag ik telkens op grote hoogte troepjes gierzwaluwen de maan passeren, slapen doen ze 

namelijk ook vliegend. Het moment van vertrek was voor mij de 28 juli, een dag na de downburst die 

een enorme ravage aanrichtte in delen van Roosendaal en Rucphen. Van de ene op de andere dag 

waren de gierzwaluwen verdwenen. Vaak hoor ik mensen zeggen, bij ons zitten er nog volop zwaluwen. 

En dat klopt. Onze huis-, oever- en boerenwaluwen behoren tot een andere familie n.l. de Hirundinidae. 

Zij blijven veel langer hier. Uiterlijk hebben beide families wel enkele gemeenschappelijke kenmerken 

zoals sikkelvormige vleugels en een zeer behendige vliegstijl en daarom worden vaak over een kam 

geschoren.  
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Gierzwaluwen behoren echter tot een aparte familie. De Apodidae waaronder ook vijf niet bij ons 

voorkomende soorten horen zoals de huisgierzwaluw, de alpen-, kaffer-, stekelstaart en vale gierzwaluw. 

Hopelijk heeft de langdurende zomerhitte niet te veel invloed gehad op het broedresultaat en mogen we 

volgend jaar weer vele van deze erg nuttige en een beetje geheimzinnige vogels verwelkomen. 

 
Groep gierzwaluwen in de nacht 

 

    
Vliegend slapen                                                                        Boerenzwaluw met nestmateriaal (modder) 
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Workshop bomen 
 
 

 

Workshop Bomen 

 

Wegwijs in de West-Brabantse natuur 

 

 

 Van woensdag 6 t/m 27 september  geeft IVN Roosendaal een 

bomencursus voor de beginnende en de geïnteresseerde 

natuurliefhebber. De nadruk zal liggen op algemeen in Nederland 

voorkomende bomen met extra aandacht voor lokale, West-Brabantse 

soorten. Naast de summiere maar benodigde theorie zal er aandacht 

zijn voor vorm en herkenning, geschiedenis, gebruik en cultuur. Elke 

avond zal beginnen met een korte wandeling langs verschillende 

bomen om theorie en praktijk goed te kunnen combineren. 

 

 

                                    

 

  

De workshop bestaat uit vier donderdagavonden die worden 

gehouden in het Milieu Educatief Centrum (MEC) in het T-huis op het 

landgoed Visdonk, Dennenscheerderdreef 11 te Roosendaal en een 

excursie.  

De kosten zijn € 50,- voor cursus en lesmateriaal, te voldoen bij de 

eerste les. Leden van IVN Roosendaal en KNNV Roosendaal krijgen 

een korting van €10,-. 
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 Programma bomenworkshop onder voorbehoud  

 

Datum  Tijd  Les Onderwerp 

Donderdag 6 september 19:30 – 22:00  1 Introductie, bomen in je omgeving, , 

bladeren en bladvorm 

Donderdag 13 september 19:30 – 22:00  2 Vervolg bomen in je omgeving, 

naaldbomen 

Donderdag 20 september 19:30 – 22:00 3 Vervolg bomen in je omgeving, hout en 

fotosynthese 

Zondag 22 september 10.00 – 12.00  Excursie  

Donderdag 27 september 19:30 – 22:00 4 Knoppen en schors, foto’s 

 

Aanmeldingen bij Carla van der Burgt : cursussen@ivnroosendaal.nl onder vermelding van 

bomenworkshop. 

 

Planning kleuternatuurgroep 2017 
 
De eekhoorn 

 

Deze Kleuternatuurmiddag staat in het teken van eekhoorns. Je leert hoe ze eruit zien, hoe ze wonen, 

wat ze eten en nog veel meer. Er is een verhaal over eekhoorn Plum, die niet durft te springen. En 

buiten spelen we spelletjes als echte eekhoorns. Na afloop mag je je zelf geknutselde eekhoorn mee 

naar huis nemen.  

Datum: woensdag 5 september 2018 

Tijd: 14.00 – 16.00 uur Kosten: € 2,00 per kind 

N.B. Deze kleutermiddag is al vol, aanmelden is helaas niet meer mogelijk 

Op een grote paddenstoel… 

Het is herfst en daar horen natuurlijk paddenstoelen bij! In het bos gaan we op zoek naar zoveel 

mogelijk verschillende paddenstoelen en kruipen in de huid van kabouter Spillebeen. Ook knutselen we 

een paddenstoel , die een plekje krijgt in jouw eigen herfstdoos. Het belooft een leuke en leerzame 

middag te worden. Kom je ook? Geef je dan voor maandag 1 oktober op via 

kleuternatuurroosendaal@hotmail.com 

 

Datum: woensdag 3 oktober 2018 

Tijd: 14.00 – 16.00 uur Kosten: € 2,00 per kind 

 

mailto:cursussen@ivnroosendaal.nl
mailto:kleuternatuurroosendaal@hotmail.com
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Vogels in de winter 

De laatste Kleuternatuurmiddag van dit jaar gaat over vogels in de winter. Waar blijven vogels in de 

winter? Wat doen ze als het koud wordt? En hoe kunnen we ze een handje helpen? We maken een 

vogeltraktatie en gaan in het bos kijken of daar nog vogels te vinden zijn in deze tijd van het jaar. 

Heb je ook zin om te komen? Geef je dan voor maandag 5 november op via 

kleuternatuurroosendaal@hotmail.com 
 
Datum: woensdag 7 november 2018 

Tijd: 14.00 – 16.00 uur Kosten: € 2,00 per kind 

 
 

Familiespeurtocht 2018 

 

Kom, en ga ook mee op speurtocht door `t bos! 
 

Op zondagmiddag, 21 oktober. Start tussen 13.30 -14.00u.  

MEC,  T-Huis Visdonk. 

Dennescheerderdreef 11, 

4707 PK Roosendaal. 
  
De tocht duurt ongeveer twee uur. Kinderen met hun ouders, opa, oma, vriendjes en 

vriendinnetjes, gaan in groepjes van max. acht personen op pad.  

Onderweg staan o.a. begeleiders met allerlei verrassende  en spannende doe-opdrachten.   

Hoe mooi en knap de natuur in elkaar zit ga je deze middag ook zelf ontdekken!    

Breng, als je mee doet, eventueel regenkleding en laarzen mee én `n spiegeltje om de 

paddenstoelen te onderzoeken.  

Aanmelden of meer informatie. 

Omdat we voldoende materiaal voor iedereen willen hebben, is het belangrijk dat je je van 

te voren op geeft. We vragen een vrijwillige bijdrage per groepje om `n beetje uit de 

kosten te komen. Aanmelden of vragen telnr. 061 481 5565.  

Of stuur een mailtje naar lvhooijdonk29@gmail.com of jannuijten@home.nl . 

Je bent van harte welkom!   

Gidsen, Leonie van Hooijdonk en Jan Nuijten 

 

mailto:kleuternatuurroosendaal@hotmail.com
mailto:lvhooijdonk29@gmail.com
mailto:jannuijten@home.nl


13 
 

 

Planning Seniorenactiviteiten 
 
Dinsdag, 25 september: Tuinbezoek familie de Blok 

 

 

Dinsdag, 30 oktober: wandeling in de Moeren 

 

 

Dinsdag, 27 november: wandeling op de Molenplaat 

         

Ook nu weer vertrekken we om 13.00 vanaf het 

parkeerterrein van de Lodge per auto naar Bergen op 

Zoom naar de Molenplaat. Een vrij open gebied dat 

grenst aan het water van de Schelde. Een ware 

verrassing.  

 

 

We vertrekken om 13.00 uur op de fiets vanuit het MEC 

naar de Hulsdonksestraat in Roosendaal waar we de 

min of meer historische tuin van de familie de Blok gaan 

bezichtigen. Deze tuin is vanwege de leeftijd en de 

waterpartijen historisch te noemen. Er is in de afgelopen 

decennia weinig veranderd en in de grote vijver 

verblijven vissen die daar soms meer dan 30 jaar 

aanwezig zijn. In de tuin is een rondleiding gepland 

waar we veel van kunnen opsteken. Na afloop fietsen 

we richting de Vijfhuizenberg waar we te gast zijn bij 

Leon van Dorst. Een partijtje jeu de boulle is voor de 

liefhebbers mogelijk. 

 

Om 13.00 uur gaan we per auto vanuit de 

parkeerplaats bij de Lodge richting Zundert 

naar het gebied de Moeren. Een gevarieerd 

landschap, veel bos en bijzondere bomen 

kenmerken dit gebied. Daar aangekomen 

maken we een heerlijke wandeling van 

ongeveer 6 kilometer. Na afloop is er nog 

gelegenheid voor een heerlijke consumptie 

zoals gewoonlijk. We vragen een kleine 

kilometervergoeding voor mensen die 

meerijden. 
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Publiekswandelingen 
 

Verslag publiekswandeling 22 juli rondom het Rozenven. 

 

Het was zeer heet. Opkomst mager. Maar desondanks hebben we samen met  

de “bevlogen” gids Guus Dekkers een schitterende wandeling gemaakt. Regelmatig kwamen het 

heideblauwtje tegen en libellen en beekjuffers van diverse soorten en kleuren. 

Een wandeling om nooit te vergeten zo vlak bij huis rondom ons geliefde Rozenven. 

 

 

                                                      
Jac 

Paddenstoelenwandeling Oude Buisse heide 

14 oktober van 13:30 tot 15:30 

Het is herfst, paddenstoelentijd!. 

Op 14 oktober houden wij weer onze jaarlijkse paddenstoelenexcursie, dit keer bij de Oude Buisse 

Heide. Paddenstoelen houden van warm en vochtig weer. Met de warmte heeft het wel goed gezeten 

deze zomer en hopelijk is er nog genoeg regen gevallen om voor een grote oogst aan paddenstoelen te 

zorgen. We gaan kijken naar de verscheidenheid aan vormen, vertellen U over de leefwijze van de 

verschillende soorten en laten U zien wat de kenmerken van de belangrijkste paddenstoelenfamilies zijn.  

Kunt U door de paddenstoelen het bos niet meer zien kom dan mee wandelen en neem gerust uw 

kinderen mee, die zijn bij uitstek geschikt om paddenstoelen op te sporen. 
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Vertrekplaats verzamelpunt: om 13:15 vanaf de parkeerplaats Visdonk Lodge, hoek Rozenvendreef 2 in 

Roosendaal  

Vertrek ter plaatse: 13.30 uur bij de parkeerplaatse Roosendaalsebaan 19, 4885 KC Achtmaal , bij de 

Annahoeve Oude Buisse heide 

 

 

 

Ledendag 2018 
 

Zaterdag 29 september organiseren we de ledendag. Inmiddels heeft iedereen hiervoor een uitnodiging 

gekregen. Wellicht is de term ledendag iets overtrokken omdat we in feite maar een programma hebben 

voor de middag. Maar het belooft een mooie middag te worden. 

We gaan een prachtige 30-jaar oude tuin bezichtigen na een heerlijke lunch. De moeite zeker waard. 

Gauw aanmelden dus. Kosten € 10 per persoon. 
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Oproep 
 
Kopij voor de nieuwsbrief digitaal aanleveren via redactie@ivnroosendaal.nl : uiterlijk 2 weken vóór het 
uitkomen van de Nieuwsbrief (1 maart/1 juni/1 september/1 december) 

Wijzigingen van uw email adres s.v.p. tijdig doorgeven zodat u de digitale nieuwsbrief blijft ontvangen.  
 

Werkgroepen en contactpersonen 
 

Werkgroepen    

Jeugdnatuurgroep Corry Vroegrijk 0165-552898 corryvroegrijk@kpnmail.nl 

Beheerwerkgroep Piet van Oeffelen 0165-536770 pietvanoeffelen@gmail.com 

Cursussen Carla v.d. Burgt 0165-551705 cursussen@ivnroosendaal.nl 

Publieksactiviteiten vacant   

Seniorenactiviteiten Hans van Nassau 

Jac Heijmans 

0623802757 

0165-544728 

van.nassau@home.nl 

jacineke@home.nl 

Thema-avonden  
 

Jac Heijmans 
Hans van Nassau 

0165-544728 
0623802757 

jacineke@home.nl 
van.nassau@home.nl 

Wandelingen Vacant  activiteiten@ivnroosendaal.nl 

Kleuternatuurgroep Linda Frantzen  kleuternatuurroosendaal@hot
mail.com 

Website         Ad Hellemons 0165-569749 ad.hellemons@gmail.com 

Public relations Resie Beulen 0165-564785 pr@ivnroosendaal.nl 

    

Contactpersonen    

Gierzwaluwen en echte 
zwaluwen  

Marjos Mourmans 0165-535810 marjosmourmans@planet.nl 

Groenwinkel Annemarie Willems 0165-543786 anwilmu@ziggo.nl 

Vogels Cees van Overveld 0165-550146 fotoverveld@kpnplanet.nl 

 

Overige informatie 
 
Adres IVN: 

MEC T-Huis Visdonk, Dennenscheerdersdreef 11, 4707 PK Roosendaal, telefoon 0165-561632 
Lidmaatschap:  
Lidmaatschap € 24,= per jaar. Huisgenootleden € 12,00. 
Contributie te betalen vóór 1 maart van het lopende jaar. Opzegging lidmaatschap voor 1 november van  

het lopende jaar. Rabobank rek.nr. NL32RABO0174340974 

mailto:corryvroegrijk@kpnmail.nl
mailto:pietvanoeffelen@gmail.com
mailto:cursussen@ivnroosendaal.nl
mailto:van.nassau@home.nl
mailto:jacineke@home.nl
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mailto:activiteiten@ivnroosendaal.nl
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