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Nieuwsbrief IVN Roosendaal 
 

December 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.  

 
 
 

Winter-editie 
 
 

 
Het 
H 

 

Het winterverblijf van de werkgroep Beheer in het Everland  
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Van het bestuur 
 

Van de voorzitter … 

Hoewel de natuur nu stilletjes aan haar rustfase is begonnen geldt dat natuurlijk niet voor bestuur en 

leden van IVN Roosendaal. Wij gaan door met onze activiteiten voor u en stemmen deze af op de mooie 

dingen die elk specifiek seizoen, dus ook de winter, ons allen biedt. Dat houdt in dat u weer uit een 

aantal zowel leuke als interessante activiteiten kunt kiezen die we, al dan niet samen met KNNV, voor u 

organiseren. 

Op 1 december a.s. zullen we in een speciaal daarvoor georganiseerde sessie voor nieuwe leden (lees: 

degenen die zich in 2018 hebben aangemeld bij IVN Roosendaal)  hen informeren wat IVN Roosendaal 

doet en wil, maar we gaan ook inventariseren of er leden zijn die zelf ook iets voor onze vereniging 

kunnen en willen doen. Dat kan zijn op het gebied waarvoor onze vereniging bestaat (Natuur- en 

Milieueducatie) maar ook op bestuurlijk vlak.  

In dat kader wil ik graag nog eens onder uw aandacht brengen dat, omdat onze huidige secretaris per 1 

januari haar functie neer moet leggen, we hiervoor een vacature binnen bestuur IVN Roosendaal 

hebben openstaan. Het zou fantastisch zijn als we een warme overdracht kunnen hebben gedurende de 

jaarwisseling. De rol van secretaris is een hele interessante en vast niet half zo belastend als u 

vermoedt, we lichten dat graag toe. Als u interesse heeft (of iemand kent die dat wellicht heeft) dan 

horen we dat graag van u (bestuur@ivnroosendaal.nl). 

Overigens staat het bestuur altijd open voor ideeën en suggesties als het gaat om activiteiten en te 

organiseren initiatieven. Dus heb je een leuk en uitvoerbaar idee, en wil je er misschien ook zelf aan 

meewerken, laat het ons dan weten!  

De jaarlijkse ledendag die we op 29 september organiseerden op de locatie van Tielens & Tielens Tuinen 

in Hoeven was, blijkens de vele positieve terugkoppelingen, een zonder meer geslaagde ledendag. Het 

weer zat natuurlijk enorm mee maar ook de aanwezigheid van vele van onze leden heeft het 

organisatieteam goed gedaan. 

Dit is de laatste nieuwsbrief in 2018 alweer, dus ik wil graag mijnerzijds afsluiten met een warme 

seizoen groet aan u allen. Mede namens het bestuur wens ik u een gezellige Kerst met uw naasten en 

vrienden, een fijne eindejaar viering en een fantastisch begin van een 2019 vol met nieuwe kansen en 

plannen! 

Enkele bestuursmededelingen: 

1. Nieuwjaarsreceptie. Deze is gepland op zondag 13 januari 2019. De officiële uitnodiging krijgt 

u uiteraard nog maar dn kunt u dit alvast in uw agenda noteren. Zoals gebruikelijk is vooraf aan 

het officiële gedeelte een buitenactiviteit. Dit jaar organiseert het IVN een eenvoudige maar 

heerlijke wandeling in de omgeving, gewoon om een frisse neus te halen en te genieten van de 

natuur. 

2. Contributie. Aan alle lokaal betalende leden van de IVN-afdeling Roosendaal 

Beste leden, 

Het bestuur heeft besloten om de contributie-inning van de afdeling Roosendaal nog dit jaar over 

te hevelen naar het Landelijk Kantoor in Amsterdam. Het is de bedoeling dat alle leden 

ondergebracht worden in een landelijke database. Dit bespaard een hoop tijd en ergernis. 

mailto:bestuur@ivnroosendaal.nl
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Binnenkort ontvangt u (of heeft u al ontvangen!) een brief en een machtigingsformulier uit 

Amsterdam. Ik verzoek u dit zo snel mogelijk ingevuld terug te sturen met de antwoordenvelop. 

 

Leon van Dorst 

Penningmeester 

Hebt u nog vragen dat kunt u mailen naar kuiperke@ziggo.nl  

 

3. Schoonmaakploeg: Een aantal vrijwilligers maakt maandelijks het MEC schoon op de eerste 

dinsdagochtend van de maand. De gemiddelde leeftijd is erg hoog, ver boven de 75 jaar. U zult 

begrijpen dat het voor deze mensen steeds zwaarder wordt om dit vol te houden. We zouden 

daarom graag zien dat we wat ‘jong bloed’ krijgen zodat we dit werk kunnen blijven voortzetten. 

Tenslotte maken IVN en KNNV-leden vaak gebruik van het MEC. Is het teveel gevraagd om daar 

wat tegenover te zetten? 1of 2 personen zou al mooi zijn. Graag aanmelden bij Hans van Nassau 

(van.nassau@home.nl) 

 

4. Filmavond: Hou rekening met het feit dat het aantal plaatsen voor de filmavond in december 

beperkt is tot 30 in verband met de aanwezigheid van de tentoonstelling, waardoor de 

schuifwand niet open kan. 

 

 

Colofon 
 

Bestuur   bestuur@ivnroosendaal.nl 

Bestuursleden    

Naam Functie Telefoon e-mail 

Cor Gabriëls Voorzitter  bestuur@ivnroosendaal.nl 

Leon van Dorst Penningmeester 0165-533134  

Vacant per 31-12-2018 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 
 

 
 

mailto:kuiperke@ziggo.nl
mailto:van.nassau@home.nl
mailto:bestuur@ivnroosendaal.nl
mailto:bestuur@ivnroosendaal.nl
mailto:redactie@ivn.roosendaal.nl
http://www.ivn.nl/afdeling/roosendaal
https://www.facebook.com/jeugdnatuurgroepivnroosendaal
https://www.facebook.com/kleuternatuurroosendaal
http://www.brabantslandschap.nl/actueel/blog/?auteur=14
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.  
 

 
Datum Start Werkgroep Vertrek vanaf/locatie Onderwerp Contactpersoon 

8-1 19.30 KNNV MEC Snuffelavond  

13-1 14.00 MEC/IVN/KNNV MEC Nieuwjaarsreceptie  

15-1 19.30 IVN/KNNV MEC Lezing macrofotografie Jack Heijmans 

22-1 19.30 KNNV MEC Snuffelavond  

27-1 9.00 KNNV/IVN Parkeerterrein Lodge Appelzak Petra v.d. Wiel 

29-1 13.00 Senioren IVN MEC Wandeling Rozenven Jack en Hans 

5-2 19.30 KNNV MEC Snuffelavond  

10-2 9.00 KNNV/IVN Parkeerplaats Lodge Grote Meer Jack Huyps 

12-2 19.30 IVN/KNNV MEC Lezing Rammegors Jack en Hans 

19-2 19.30 KNNV MEC Snuffelavond  

24-2 9.00 KNNV/IVN Parkeerplaats Lodge Galder Ad Hellemons 

26-2 13.00 Senioren IVN Parkeerplaast Lodge De Moeren Jack en Hans 

5-3 19.30 KNNV MEC Snuffelavond  

10-3 9.00 KNNV/IVN Parkeerplaats Lodge Vrije kavelen Petra v.d. Wiel 

12-3 19.30 IVN/KNNV MEC Lezing roofvogels Jack en Hans 

19-3 19.30 KNNV MEC Snuffelavond  

24-3 9.00 KNNV/IVN    

26-3 13.00 Senioren IVN MEC Fietstocht Pannehûske Jack en Hans 

26-3 19.30 KNNV/IVN MEC   

2-4 19.30 KNNV MEC Snuffelavond  

7-4 8.30 KNNV/IVN Parkeerplaats Lodge Nieuwe naturen Jack Huyps 
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Jeugdnatuurgroep 
 
Natuurwerkdag 10.00 – 12.00 u 

Natuurwerkdag 

3 november was de jaarlijkse Natuurwerkdag.  In het begin was er wat verwarring over de plaats van de 

Natuurwerkdag.  Uiteindelijk waren op deze activiteit toch 25 kinderen afgekomen en er waren ook heel 

wat ouders bij om te helpen, geweldig! 

Kees Akkermans van natuurmonumenten heette heel de club welkom en gaf uitleg hoe er gezaagd en 

geknipt moest worden en waar de takken naar toe gebracht dienden te worden. Snel ging iedereen aan 

de slag en het duurde niet lang voordat de jassen uit gingen. Wat werd er hard gewerkt, jong en oud 

deden enorm hun best. 

Om 11.00 u. was er pauze. De jongens en meisjes deden zich te goed aan limonade, ontbijtkoek en een 

snoepje. Voor de volwassenen was er een bakje koffie of een kop thee. Er was erg goed gezorgd door 

Miranda en Kees van Natuurmonumenten. Na deze werkonderbreking zochten de kinderen weer gauw 

hun zaag of  takkenschaar op en gingen weer met dezelfde goede moed aan de slag. Tijdens het werk 

kregen de jongelui  bezoek van een journalist van BN De Stem, ze konden heel goed vertellen wat ze 

aan het doen waren en waarom. Ook maakte een fotograaf graag een actiefoto van hen. Dit alles 

leverde een mooi artikel op in de krant. 

De tijd vloog voorbij, om 12.00 u. stopten wij ermee. Van Miranda kreeg iedereen nog een flyer van 

‘Speuren naar sporen’. Zij bedankte alle jongens en meisjes en hun ouders en wenste iedereen wel 

thuis, maar niet voordat er een groepsfoto gemaakt was van alle hardwerkende kinderen. 
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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 

 

 

Themavogel 
 

Sperwer of havik  

(Accipiter nisus en Accipiter gentilis) 

Het determineren van bepaalde vogels kan wel eens lastig zijn. Mooie voorbeelden  hiervan zijn de 

sperwer en de havik die uiterlijk op elkaar lijken maar in grootte verschillen. Bij beide vogels is het 

mannetje kleiner dan het vrouwtje en zo kan het gebeuren  dat je een mannetje havik verwart met een 

vrouwtje sperwer. (even laten inwerken) Vooral op grote afstand is verwarring mogelijk. Van dichtbij 

vallen specifieke kenmerken op die het determineren iets gemakkelijker maken. Zo heeft de havik een 

veel stevigere bouw, een langere kop met forse snavel en dikke poten. De sperwer daarentegen heeft 

opvallend lange en dunne poten en een kortere snavel. 

En dan zijn er nog de kleurverschillen  Over het algemeen hebben de volwassen sperwer en havik een 

horizontaal gestreepte onderzijde. Uitzondering hierop zijn de juveniele vogels die langwerpige vlekken 

op de onderzijde vertonen. Het volwassen havik mannetje heeft een opvallende lichte wenkbrauwstreep, 

donkere kruin en oranje ogen.  Bij de sperwer heeft ook het volwassen mannetje oranje/rode  ogen, de 

rug is blauwgrijs en de flanken, oranjeachtig. De vrouwtjes van de sperwer en de havik zijn bruingrijs op 

de rug. 

Tijdens de jacht draait de sperwer kortere cirkels in de lucht dan de havik. Ook de vleugelslag is sneller. 

Dit alles maakt herkenning in het veld  lastig want je ziet ze zelden samen 

De sperwer is Nederland altijd een standvogel geweest. Begin zestiger jaren was hij bijna helemaal 

verdwenen vanwege het veelvuldig gebruik van pesticiden. Gelukkig is hij weer helemaal terug. 

Haviken hebben hun broedgebieden in de loop der jaren van het oosten naar het westen van Nederland 

weten uit te breiden en zijn geen zeldzame verschijningen meer. 

Interessant om te weten is dat de koekoek verschillende veldkenmerken van de sperwer/havik heeft. 

Wanneer een koekoek overvliegt, zorgen de lichte ogen, gestreepte borst en lange staart  en puntige, 

valkachtige vleugels voor paniek onder kleinere vogels!  

mailto:info@jeugdnatuurgroep-ivn-roosendaal.nl
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Alle foto’s van Cees van Overveld 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Adulte havik (oranje oog)                                                              Havik vrouw 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Adulte sperwer                                                                              Adulte sperwer vrouw 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Koekoek 
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Familiespeurtocht 2018 
 

Verslag van de Familieherfstspeurtocht in Visdonk, op 21 oktober 2018. 

 

Op zondag 21 oktober werd er weer een hele geslaagde herfstspeurtocht gehouden. In totaal 20 

groepjes deelnemers, ouders, kinderen, opa's en oma's hadden zich aangemeld. Na ontvangst door 
Leonie konden de deelnemers eerst de speurtocht gaan doen en daarna de activiteiten in het MEC of 
andersom. De route kon op twee manieren gelopen worden : linksom of rechtsom. Dit om te voorkomen 

dat de deelnemers bij bepaalde opdrachten teveel zouden moeten wachten. De wandeling kon worden 
gelopen aan de hand van een routebeschrijving met een kaartje. Voor de zekerheid stond op elk punt 
waar van richting moest worden veranderd, een kabouter met een nummer. Aan de hand van het 

nummer kon je op de kaart je plaats bepalen. 
De meeste opdrachten konden zelfstandig worden uitgevoerd. Voor 4 opdrachten was een post 
geïnstalleerd. Bij Kitty kon je een memoryspel doen met natuurlijke materialen. Bij PIet werd een 

blinddoekgeluidenspel gedaan, waarbij je goed moest luisteren waar de langs sluipende groepsgenoten 
liepen. Bij Jan kon je het eekhoornspel doen. je moest hierbij noten verstoppen en ook weer terug zien 
te vinden. Bij de andere Jan kon je een herfstkunststuk maken. Op een strook dubbelzijdige tapijttape 

kon je zaadjes, grassprietjes, blaadjes plakken. Vervolgens mocht je er schelpenzand overheen strooien. 

De bomen die innig tegen elkaar staan zijn een Amerikaanse eik en een grove den. 
Bij het bomenzoekspel zat in de acacia een houtduif, in de beuk een ransuil, in de hulst een specht, in 
de eik een goudhaantje, in de berk een gaai en in de grove den een boomklever. 

De dikte van de beuken kun je bepalen door de omtrek te meten en te delen door 2,5 ( of te 
vermenigvuldigen met 4 en vervolgens te delen door 10). In ons klimaat nemen de meeste bomen elk 
jaar met 2,5 cm in omtrek toe.In het MEC mochten de kinderen bij Wati en Annemarie pinda's rijgen 

voor de tuinvogels, konden ze boomschors op naam brengen en een paddenstoelenquiz of vleermuisquiz 
doen, een uitgeplozen uilenbal en de herfsttafel bekijken. 
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 Seniorenactiviteiten 
 
Dinsdag, 29 januari 2019: wandeling Rozenven 

Deze eerste wandeling in het nieuwe jaar houden we in onze eigen omgeving, te weten naar en in de 

omgeving van het Rozenven. Zoals gewoonlijk starten we vanaf het MEC om 13.00 uur. De wandeling is 

ongeveer 4 km. maar we kunnen deze vergroten als de groep dit toelaat. Het blijft sowieso een mooi en 

afwisselend gebied. 

 

 

Dinsdag 26 februari 2019: wandeling in de Moeren 

 

Dinsdag 26 maart 2019: fietstocht naar het Pannehûske en wandeling op Wallstein 

 

     

 

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. 

 

 

Deze activiteit was al eerder gepland maar is 

destijds vanwege het slechte weer niet door 

gegaan. We proberen het opnieuw. Het vertrek is 

om 13.00 uur bij het MEC. Op de plaats van 

bestemming aangekomen gaan we eerst een 

mooie wandeling maken op Wallstein. Na de 

wandeling fietsen we naar café het Anker voor een 

heerlijke consumptie. 

https://www.facebook.com/376803569052056/photos/961167727282301/
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Dinsdag 30 april 2019: fietstocht Arboretum Oudenbosch 

 

    

 

 
 
Verslag novemberwandeling 2018 

 
Het was weliswaar fris maar gelukkig droog op 27 november. Met 9 personen zijn we met de auto op 
pad gegaan. Niet zoals gepland naar de Molenplaat in Bergen op Zoom. Dit gebied was vanwege de 
regen slecht begaanbaar, dus is gekozen voor een wandeling in de omgeving van Huijbergen. De 

bedoeling was de wandelroute Fuut te volgen maar vanwege wegwerkzaamheden was dit gebied niet 
toegankelijk. We zijn uitgeweken naar de wandeling Vos, een route van ruim 4 km. in een mooi en 
glooiend bosgebied (Staartse Duinen) 

 
  
  

  
   
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Het werd een heerlijke wandeling waarbij we onderweg konden genieten van prachtige pareltjes die de 

natuur ons schenkt zoals uit de bovenstaande foto’s mag blijken. 
Na afloop zijn we naar ’t Trapke Op gereden voor een lekkere warme consumptie. Een gezellige 
afsluiting van een goed bestede middag. 

 
 
Hans van Nassau 

 
 
 

Vanwege de afstand naar Oudenbosch maken 

we hier een dagtocht van. We vertrekken om 

11.00 uur vanaf het MEC richting Oudenbosch. 

Deze fietstocht zal ruim 1 uur in beslag nemen 

waardoor de magen zullen knorren. We 

gebruiken eerst een lunch (voor eigen rekening 

maar een boterham meenemen kan natuurlijk 

ook) waarna we de bezichtiging beginnen van 

het arboretum. Ter plekke spreken we af hoe 

laat de terugreis begint. De toegangsprijs is 

overigens ook voor eigen rekening 

 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=aBs0yyvv&id=AF26CCA68856FC99AF009F035C75D80892A0D2F1&thid=OIP.aBs0yyvvEmmRloycvG6ymwHaJl&mediaurl=https://pbs.twimg.com/media/BskVzG6IEAAjZ-5.jpg&exph=776&expw=600&q=arboretum+Oudenboch&simid=608010206106094100&selectedIndex=33
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Ledendag 2018 
 
 

Zaterdag 29 september hebben we de ledendag gehad. Hiervoor hadden zich 30 mensen aangemeld en 

op de dag zelf waren we met 28 personen. Er waren twee groepen, één die met de fiets om 11.15 uur 

naar Hoeven reed, de andere groep stond daar om 12.30 uur op de rest te wachten. We werden 

hartelijk ontvangen en aan tafel uitgenodigd voor een heerlijke lunch. Tegen 14.00 uur zijn we 

begonnen met de rondleiding door Albert Tielens, een begenadigd tuinliefhebber en entertainer. Wat 

kan die man vertellen. Om 16.00 uur zijn we aan de terugreis begonnen. Het was een heerlijke dag, ook 

dankzij het mooie weer. Maar dat is sowieso bijna een voorwaarde voor een buitenactiviteit.  
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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 vacature  cursussen@ivnroosendaal.nl 

Publieksactiviteiten vacature   

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 Vacature  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 
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mailto:cursussen@ivnroosendaal.nl
mailto:van.nassau@home.nl
mailto:jacineke@home.nl
mailto:jacineke@home.nl
mailto:van.nassau@home.nl
mailto:activiteiten@ivnroosendaal.nl
mailto:kleuternatuurroosendaal@hotmail.com
mailto:kleuternatuurroosendaal@hotmail.com
mailto:ad.hellemons@gmail.com
mailto:pr@ivnroosendaal.nl
mailto:marjosmourmans@planet.nl
mailto:anwilmu@ziggo.nl
mailto:fotoverveld@kpnplanet.nl

