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Nieuwsbrief IVN Roosendaal 
 

oktober 2021 
 
 

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.  
 
 

Herfst-editie 
 

     
 
      

 

Wat is de vliegenzwam toch een schitterende paddenstoel (foto Johan Vromans)  
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Van het bestuur 
 

Van de voorzitter … 
 
Een zucht van verlichting … we kunnen weer activiteiten organiseren voor onze leden, voor jullie, en dat 
doet ons enorm goed. En u natuurlijk ook. Een van onze hoofddoelstellingen is immers het organiseren 
van educatieve activiteiten en dat gaat nu eenmaal veel beter als je ook in het echt ziet waarover je aan 
het vertellen bent. 

18 September j.l. was er, bij wijze van spreken als aftrap voor deze periode met meer activiteiten, onze 
jaarlijkse IVN ledendag, ditmaal op Fort Sabina. Met prachtig weer, een mooie ledenopkomst, 
uitstekende gidsen die ons in groepjes rondgeleid hebben. Kortom, een zeer geslaagde ledendag.  

Wat ik zelf altijd interessant vind op zulke historierijke locaties is dat als je goed kijkt, dat de natuur op 
allerlei manieren het beton en de stenen probeert te overwinnen en daar hier en daar ook in slaagt. Eén 
van de voordelen van het niet al te enthousiast terug willen dringen van het groen. Het zorgt ervoor dat 
wat mensen gebouwd hebben heel fraai past in de groene omzoming.  

Het was ook een uitermate leerrijke dag. Ik werk zelf bij Defensie en heb al meerdere forten en militaire 
objecten bezocht maar het zijn juist de kleurrijke verhalen die de gidsen erbij vertellen die zo’n locatie 
tot leven brengen.  

De Jeugdnatuurgroep is ook weer haar activiteiten gestart in september dus daar mag u ook diverse 
activiteiten van verwachten de komende tijd. 

En er is nog meer goed nieuws te melden. Met het vertrek vorig jaar van Linda Frantzen miste team IVN 
Kleuternatuur een trekkersrol. Het bleek niet eenvoudig om dit weer in te vullen. We zochten iemand die 
affiniteit met de natuur kon combineren met het vermogen om op speelse wijze natuurkennis over te 
brengen aan onze allerjongste IVNnertjes. 

Wij denken iemand gevonden te hebben die deze combinatie bezit en die ook heel enthousiast is over 
wat wij met IVN Kleuternatuur willen bereiken. We zullen haar binnenkort vragen zichzelf te 
introduceren nadat zij kennis gemaakt heeft met de anderen van team IVN Kleuternatuur. 

Wordt vervolgd …  

 

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief toegewenst ! 
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Colofon 
 

Bestuur   bestuur@ivnroosendaal.nl 

Bestuursleden    

Naam Functie Telefoon e-mail 

Cor Gabriëls Voorzitter 0165-555257 bestuur@ivnroosendaal.nl 

Leon van Dorst Penningmeester 0165-533134  

Adrie Holtzer Secretaris 0644672091  

Hans van Nassau Lid 0623802757 

Jac Heijmans Lid 0165-544728 

   

Hans van Nassau en 
Johan Vromans 

Redactie Nieuwsbrief 0165-556781 
0623802757 

redactie@ivn.roosendaal.nl 

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

Inhoudsopgave 
 

Onderwerp Pagina 

Van het bestuur 2 

Colofon en inhoudsopgave 3 

Vogels 4 

Jeugdnatuurgroep 5 

Seniorenactiviteiten 6-7 

Vertrouwenspersoon 7 

Oproep, werkgroepen en contactpersonen, overige informatie 8 

 
  

mailto:bestuur@ivnroosendaal.nl
mailto:bestuur@ivnroosendaal.nl
mailto:redactie@ivn.roosendaal.nl
http://www.ivn.nl/afdeling/roosendaal
https://www.facebook.com/jeugdnatuurgroepivnroosendaal
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/dintel-enmarkenlanden


4 
 

 

Vogels 
 
Deze keer krijgen we van Cees van Overveld een schitterende fotoserie van drie migrerende steltlopers 
die hij massaal heeft aangetroffen in het Zeeuwse landschap. Geen tekst want de foto’s spreken voor 
zich. 
Wat voor de gewone natuurliefhebber vaak moeilijk is, te weten onderscheid maken in welke vogel je op 
een afstand hebt waargenomen, maken deze foto’s heel duidelijk welke vogel je ontdekt hebt. De kleine 
kleurverschillen worden alleen door een foto of met een bijzondere kwaliteitskijker pas duidelijk. 
Maar wellicht wordt het nu voor de vogelliefhebber makkelijker. En je bent nooit te oud om te leren 
tenslotte. Veel plezier met deze reportage. 
 

 
 
  



5 
 

Jeugdnatuurgroep 
 
Ook de jeugdnatuurgroep kan gelukkig weer snel aan de slag met hun activiteiten. 
De eerste is al op 9 oktober.  
 

 

Beste jongens en meisjes, 

Hebben jullie zin in de jeugdnatuurmiddag? We hebben een interessante activiteit voor jullie in petto. 
We starten a.s. zaterdag 9 oktober om 14.00 u. met een natuurpuzzeltocht. Deze gaat ook door als het 
regent. We verzamelen bij het MEC  Brasserie T-huis Visdonk, Dennescheerderdreef 11, 4707 PK 
Roosendaal. Rond 16.00 u. zijn we hier weer terug en dan ben je een heleboel natuurweetjes rijker. 

Geef je snel op, als je mee wilt doen, want vol is vol! Stuur een e-mailtje naar: ? Geef je voor zaterdag 
2 oktober op per mail: jngroosendaal@gmail.com.,  dan kunnen wij alles goed voorbereiden. 

Lees ook nog de coronaregels hieronder: 

*Meld je per e-mail aan en vermeld daarin de naam van het kind met een bereikbaar 
telefoonnummer. Maak €2,00 over (of € 13,00 voor heel het schooljaar) op rekening: 
NL17 RABO 0132 9389 28 onder vermelding van jeugdnatuurgroep en de naam van het kind 

*We ontvangen de kinderen buiten. 

*Wij zorgen voor ontsmettingsmiddelen. 

*Ouders gaan zo snel mogelijk weer weg. 

*Bij klachten blijf je thuis. 

* We houden ons aan de (dan geldende) richtlijnen van het RIVM. 

 
We hopen jullie zaterdag 9 oktober allemaal te verwelkomen. 
Alvast namens ons allen erg bedankt. 

Groetjes, 

Ankie, Chantal, Toos, Wim, Yvonne en Corry 

 

 

  

mailto:jngroosendaal@gmail.com
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Seniorenactiviteiten 
 

Net als de jeugdnatuurgroep gaan ook de activiteiten voor senioren 
gelukkig weer van start. 

Op de laatste dinsdag van september zijn we vanaf het MEC op de 
fiets naar de Heemtuin in Rucphen geweest. Omdat dit in de 
zomereditie van de nieuwsbrief nog niet bekend was, is deze 
activiteit naar alle leden gemaild. In de Heemtuin kregen we een 
rondleiding, waarvoor 3 gidsen geregeld waren. De heemtuin wordt 
overigens door ongeveer 30 vrijwilligers onderhouden die ook de 
rondleidingen verzorgen. Met maar liefst 26 personen zijn we naar 
Rucphen geweest. Daar aangekomen werden we met koffie 

ontvangen waarna de groep werd verdeeld in drieën. We kregen een rondleiding van ruim anderhalf uur 
door de schitterende tuin met diverse biotopen waaronder een mooie vijver die door een kleine stroom 
werd gevoed. In de vijver ligt een pomp die het water naar het hoogste punt voert en zodoende via 
kleine stroompjes terug in de vijver komt. Wat een werk moet dat zijn geweest. 

Ik denk dat het zeker de moeite waard is om bijvoorbeeld in het voorjaar of in de zomer terug te gaan 
wanneer nog meer planten in bloei staan. Voor herhaling vatbaar dus. 

De uitstapjes in oktober en december 

Vooraf het volgende. 

Voor al onze uitstapjes is het gewenst om goede kleding en schoeisel te dragen. Tijdens wandelingen 
kan het vrij modderig zijn, het kan regenen of hard waaien, dus juiste kleding is belangrijk. 

Ten tweede zijn we altijd afhankelijk van het weer. Als het slecht weer is kan een wandeling of fietstocht 
niet doorgaan. We hebben besloten dat je op de bewuste dag tot uiterlijk 12.00 uur kunt bellen met de 
vraag of alles doorgaat of niet. Hiervoor kun je de volgende telefoonnummers gebruiken: 

Jac Heijmans 06 25203357 of Hans van Nassau 06 23802757 

Dinsdag 26 oktober Wandeling landgoed Visdonk          

Omdat we deze keer dicht bij huis blijven starten we de 
wandeling vanaf het MEC, Dennescheerdersdreef 11. Ook nu 
begint de wandeling om 13.30 uur. 

Nagenoeg iedereen is bekend met Visdonk maar dat betekent 
nog steeds dat je kunt genieten van de veranderende natuur 
in de herfst. Al het loofhout en struiken vertonen de mooiste 
herfstkleuren en zoals altijd zullen we onderweg verschillende 
paddenstoelen ontdekken. Vorig jaar heeft elk IVN-lid een 
paddenstoelenzoekkaart gekregen. Als je deze meebrengt 
kun je zelf de soort determineren. 

Er bestaan vergaande plannen voor Visdonk neergelegd in 
het Initiatiefvoorstel Strategische visie ‘Groot Visdonk’. 
Onderweg zal daar een en ander over verteld worden wat 
zeker de moeite waard is. 

Na afloop van de wandeling is er gelegenheid om in de 
brasserie een lekkere consumptie te gebruiken. 
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Dinsdag 30 november wandeling omgeving Ossendrecht 

Ossendrecht is een plaats in het hart van de Brabantse Wal 
wat garant staat voor mooie natuur en fantastische 
vergezichten. Vooral nu de bomen hun bladeren hebben 
verloren krijgt het woord vergezicht een nieuwe dimensie. 

Dit gebied hebben we al meer bezocht maar telkens ontdek 
je nieuwe paden en wandelroutes. Zeker de moeite waard. 
We hebben een wandeling in gedachten van ongeveer 2,5 
km. Niet lang maar er is zoveel te zien dat het toch een leuk 
programma is. En natuurlijk na afloop gelegenheid voor een 
herfstconsumptie. 

We verzamelen op het parkeerterrein van de Lodge en 
vertrekken daar om 13.30 uur. Mensen die meerijden dienen een kleine bijdrage aan de chauffeur te 
geven. 

Jac Heijmans en Hans van Nassau 

 

Vertrouwenspersoon 
 
Een ietwat beladen onderwerp maar heel belangrijk om hier aandacht aan te besteden. 

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat er conflicten ontstaan tussen leden en het bestuur of als er 
voorvallen zijn waarover de meningen verdeeld zijn. Het IVN organiseert verschillende activiteiten en het 
is heel wel mogelijk dat hierdoor meningsverschillen ontstaan die kunnen escaleren tot een situatie 
waarin partijen recht tegenover elkaar staan en er geen oplossing gevonden kan worden. In een 
dergelijk geval is een derde onafhankelijke partij vaak de enige mogelijkheid om wel tot een oplossing te 
komen. 

Wat ook zeker aandacht verdient is de situatie dat er een probleem ontstaat bij een van de 
kinderactiviteiten. Belangrijk is te vermelden dat onze vrijwilligers allemaal een zogenaamde VOG-
verklaring hebben (Verklaring omtrent gedrag), juist omdat zij activiteiten begeleiden voor kinderen. In 
het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt altijd vooraf toestemming 
gevraagd om foto’s te publiceren in onze maandblad. 

Mocht er onverhoopt toch een probleem ontstaan, en komt u met het bestuur niet tot een acceptabele 
oplossing, dan kan betrokkene (of de ouder van een kind) gebruik maken van de diensten van een 
derde, onafhankelijke instantie. Wij hebben hiervoor een contract afgesloten met The Human Works, 
mevrouw Gera Bouw. Zij is bedrijfsmaatschappelijk werker/coach en vervult deze functie voor meerdere 
organisaties waaronder gemeenten. Haar gegevens kunt u vinden op www.thehumanworks.nl. Zij is 
bereikbaar onder 06-54916988. 

  

Figuur 1 Foto van de website 

http://www.thehumanworks.nl/
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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 

    

Cursussen vacature  cursussen@ivnroosendaal.nl 

    

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 

    

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

    

    

Contactpersonen    

     

    

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

 

Overige informatie 
 
Adres IVN: 
 
MEC T-Huis Visdonk, Dennenscheerdersdreef 11, 4707 PK Roosendaal 
Lidmaatschap:  € 24,= per jaar. Huisgenootleden € 12,00. 
Contributie wordt door IVN Amsterdam geïnd. Opzegging lidmaatschap voor 1 november van  
het lopende jaar.  
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