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Nieuwsbrief IVN Roosendaal 
 

Maart 2022 
 
 

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.  
 
 

Lente-editie 
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Van het bestuur 
 

Van de voorzitter … 
 
We mogen weer! Het is alsof het voorjaar een extra boost krijgt en we weer met onze leden de op dit 
moment volop ontwakende natuur in mogen.  
Na een hele lange tijd van niets kunnen organiseren, door RIVM maatregelen maar vooral omwille van 
uw veiligheid en gezondheid, is dat toch weer even wennen. Maar fijne dingen wennen snel … 
Wist u trouwens dat IVN ook trainingen/cursussen geeft gericht op de praktijk van werkgroep 
coördinatoren? Ik heb die zelf vorig jaar gevolgd, was leuk en nuttig. Ik ben natuurlijk geen IVN 
werkgroepcoördinator maar weet wel heel goed dat heel veel organisaties drijven op de inzet van 
vrijwilligers. Onze Roosendaalse IVN afdeling is daar geen uitzondering op. Dus mocht je interesse 
hebben, laat het mij dan weten. 
Helaas moest er toch nog iets afgezegd worden maar dan als gevolg van de behoorlijk extreme 
weersomstandigheden van de laatste tijd. Ik hoor ook steeds minder klimaat(crisis) ontkenners ... 
De (landelijke) IVN Bestuurdersconferentie die plaats vindt op 16 april, in Baarn, gaat o.a. over vragen 
als : 
 

- Hoe zijn we als één vereniging het meest effectief? 
- Hoe brengen we de natuur in de harten van de mensen? 
- Hoe pakken we als IVN de urgente natuurproblemen aan? 

 
Men wil daar, met input vanuit de IVN-afdelingen, een nieuwe koers uitstippelen om deze doelstellingen 
maximaal te bereiken. Dus heb je daar ideeën over, laat het ons als IVN Roosendaal bestuur dan weten, 
dan nemen we dat mee.  
Op 22 maart hebben we onze Algemene Leden Vergadering gehad, fijn dat dit weer fysiek mag en kan, 
we hebben elkaar immers al (te) lang niet meer gezien. In deze nieuwsbrief lees je een impressie 
hiervan. 
Nog te vermelden tot slot is het feit dat de redactie van onze afdeling is uitgebreid met Jac Heijmans, 
waardoor de gehele redactie uit 3 personen bestaat. Dit is gedaan om de continuïteit van de redactie te 
vergroten. 
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief toegewenst ! 
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Colofon 
 

Bestuur   bestuur@ivnroosendaal.nl 

Bestuursleden    

Naam Functie Telefoon e-mail 

Cor Gabriëls Voorzitter 06-83222430 bestuur@ivnroosendaal.nl 

Leon van Dorst Penningmeester 0165-533134  

Adrie Holtzer Secretaris 0644672091  

Hans van Nassau Lid 0623802757 

Jac Heijmans Lid 06-25203357 

   

Hans van Nassau, Jac 
Heijmans en Johan 
Vromans 

Redactie Nieuwsbrief 0165-556781 
0623802757 
0165-544728 

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 
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ALV en jubilarissen 
 
Op 22 maart jl. hebben we de Algemene Ledenvergadering gehad. Op zich een belangrijk moment in elk 
jaar van een vereniging. En zoals we inmiddels helaas gewend zijn wordt een ALV niet erg druk bezocht, 
zo ook dit jaar. Ik wil hier twee bijzondere onderwerpen even toelichten. 
Ten eerste kunnen we melden dat onze afdeling weer officieel een secretaris hebben in de persoon van 
Adrie Holtzer. Adrie is door de vergadering benoemd en als bestuur zijn we hier erg verheugd over. 
Adrie is eind 2020/begin 2021 toegetreden tot het bestuur, maar een officiële benoeming was vanwege 
de coronamaatregelen niet eerder mogelijk. 
Een tweede onderwerp was de huldiging van 9 jubilarissen, 6 leden waren 40 jaar lid en drie leden 25 
jaar lid. Een bijzondere gebeurtenis en de voorzitter stak niet onder stoelen of banken hoezeer dit 
gewaardeerd werd. Het gaat om de volgende personen: 

- Peter Krebbekx  40 jaar 
- Herman Stikkel  40 jaar 
- Hanneke Oosterlee  40 jaar 
- Hans van Nassau  40 jaar 
- Walter Wamsteker  40 jaar 
- Ria van Nunen  40 jaar 
- Peter Antonissen  25 jaar 
- Helga van Eekelen  25 jaar 
- Cees Claessen   25 jaar 

Helaas waren niet alle jubilarissen aanwezig, maar die hebben uiteraard hun speld (goud of zilver) met 
een oorkonde wel ontvangen. Hieronder de aanwezige jubilarissen. 
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Geplande activiteiten IVN en KNNV 
 

Datu
m 

Tijdsti
p 

Activiteit Van Locatie/ 
vertrekpunt 

Wie 

27-3 8.30 Beheer Dintelse 
Gorzen 

KNNV Lodge 8.30  
Vlietdijk Dinteloord. Doorrijden 
tot de parkeerplaats. 9.00 

Joke 
Stoop 

7-4 19.30 Start 
vogelcursus 

Werkgroep 
cursussen 

MEC 
cursussen@ivnroosendaal.
nl 

Y. 
Lavrijsse
n 

9-4 7.30 Excursie 
vogelcursus 

Werkgroep 
cursussen 

De Matjes  

14-4 19.30 vogelcursus Werkgroep 
cursussen 

MEC 
cursussen@ivnroosendaal.
nl 

 

28-4 19.30 vogelcursus Werkgroep 
cursussen 

MEC 
cursussen@ivnroosendaal.

nl 

 

29-3 13.30 Natuurwandelin
g landgoed 
Ravenhof Putte 

IVN senioren Lodge Jac en 
Hans 

30-4 7.00 Excursie 
vogelcursus 

Werkgroep 
cursussen 

De Kraaijenberg  

10-4 8.30 Noordpolder 
Ossendrecht 

KNNV Lodge 8.30 
De Maareberg 6, Calven 
9.00 

Marike 
de Haan 

16-4 14.00 Gierzwaluwen Jeugdnatuurgroe
p IVN 

MEC Corry 
Vroegrijk 

26-4 11.00 Fietstocht 
Arboretum 
Kalmthout 

IVN senioren MEC Jac en 
Hans 

5-5 19.30 vogelcursus Werkgroep 
cursussen 

MEC 
cursussen@ivnroosendaal.

nl 

 

14-5 14.00 Bezoek Heeltuin Jeugdnatuurgroe
p IVN 

De Heeltuin, Bosstraat 28, 
4704 RL Roosendaal 

Corry 
Vroegrijk 

31-5 13.30 Bezoek 
Landgoed de 
Hertgang 

IVN senioren Lodge Jac en 
Hans 

28-6 13.30 Fietstocht  
boerderijtuin 
Schijf 

IVN senioren MEC Jac en 
Hans 
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mailto:cursussen@ivnroosendaal.nl
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Vogels 
 

Eunice en de veldleeuwerik 
 
Halverwege februari werd ons landje geteisterd door enkele opeenvolgende stormen die we mooie 
namen hadden gegeven.Tijdens een van deze storm ontmoette ik tot mijn grote vreugde een vogel die 
normaliter als lentebode wordt beschouwd, de veldleeuwerik.Net teruggekeerd uit Noord Afrika, Spanje 
of Portugal waar de meeste veldleeuweriken de winter doorbrengen. 
Lang was hij hier de meest algemene vogel op weilanden en akkers maar de laatste jaren zien we de 
aantallen sterk  teruglopen. We kennen hem van het jubelende geluid dat hij produceert tijdens een 
verticale zangvlucht. Persoonlijk moet ik altijd denken aan een nummer van de Pink Floyd LP 
Ummagumma: Grantchester meadows. Dit even terzijde. 
Buiten de veldleeuwerik kennen we ook nog de veel zeldzamere kuifleeuwerik met z’n grote puntige kuif 
en de boomleeuwerik. Leeuweriken zijn vogels met een stevig postuur en idem snavel en daarmee zijn 
ze goed te onderscheiden van b.v. graspiepers die qua kleur wel iets gemeen hebben met de kleuren 
van de leeuwerik maar daar houdt het wel mee op. De graspieper is een slankere insecteneter met een 
fijn snaveltje. 
Dus houd de komende tijd de graslanden in de gaten, spits uw oren en geniet van de jubelende 
veldleeuwerik. 
 
Groet Cees 
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Vogelworkshop 
 
Workshop vogels 
 
Wegwijs in de West-Brabantse natuur 
 
Van 7 April t/m 05 Mei 2022 organiseert IVN Roosendaal weer een  workshop voor de beginnende en de 
geïnteresseerde vogelaar. De nadruk zal liggen op algemeen in Nederland voorkomende vogels. Naast 
de behandeling van de fascinerende biologie (bouw en gedrag) van vogels zal er aandacht zijn voor hun 
herkenning (waaronder zang), verspreiding en de plaats in onze natuur en cultuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
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. Verder zijn er 
twee excursies op zaterdagochtend.  
Naast korte lezingen, presentaties en demonstraties zal in deze workshop ook aandacht zijn voor 
zelfwerkzaamheid. Al doende leert men. 
 
De kosten zijn € 50,- voor workshop en lesmateriaal, te voldoen bij de eerste les. Leden van IVN krijgen 
€10,- korting. 
 

Programma 
 

Datum 2022 Tijd  Les Onderwerp 

Donderdag 7 april 19:30 – 22:00 uur 1 Geluiden, herkenning, kraaiachtigen 

Zaterdag 9 april 07:30 – 10:00 uur  Excursie naar de Matjes. 

Donderdag 14 april 19:30 – 22:00 uur 2 Herkenning, nesten, roofvogels 

Donderdag 28 april 19:30 – 22:00 uur 3 Vogelvlucht, vogelbalans, vogels in de tuin 

Zaterdag 30 april 07:00 – 10:00 uur  Excursie naar de Kraaijenberg (Bergen op Zoom) 

Donderdag 5 mei 19:30 – 22:00 uur 4 Interessante gebieden, vogelrelaties, vogel telling. 

 

Aanmeldingen bij Yvonne Lavrijsen: cursussen@ivnroosendaal.nl 

  

Foto’s: Natuurbescherming en Sovon 

mailto:cursussen@ivnroosendaal.nl
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Vogelaars nooit uitgevogeld 
 
Beste IVN, 
 

Zo nu en dan bericht ik jullie over de vogelzeilexcursies die we organiseren. Hoewel we de afgelopen 
twee jaar niet veel bericht hebben vanwege corona. 
Dit bericht gaat over wat heel anders, maar interesseert jullie mogelijk ook. Een tijd terug ben ik een 
onderzoek naar vogelaars gestart. Hoe beginnen vogelaars? Wat doen ze en waarom. Van welke 
vereniging zijn ze lid? Waarom zijn ze lid? Over waarnemingen doorgeven, lievelingsvogels en veel meer. 
Ook kijken we naar de uitkomst verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke deelnemers en vergelijken 
we vogelaars met de rest van Nederland. Met als doel het ware beeld van vogelaars laten zien maar ook 
anderen inspireren om te gaan vogels kijken. 
Dit idee is iets uit de hand gelopen en uiteindelijk deden er meer dan 1000 vogelaars mee. De KNNV 
uitgeverij kwam vervolgens met het idee om er een boek van te maken. 
En nu is dit onderzoek dus verwerkt in een heus boek: Vogelaars (nooit) uitgevogeld. 
Wil je er meer weten dan is hier meer informatie te vinden: 
https://www.fogol.nl/onderzoek (daar ook een inkijkexemplaar). 
 

Het boek bestellen kan hier: https://www.fogol.nl/excursies/boek-
bestellen-vogelaars-nooit-uitgevogeld 
Wanneer men via mijn website het boek besteld ontvangt men ook 
een gratis ansichtkaart (afbeelding op de website), met het idee dat 
men deze kaart kan versturen om iemand uit te nodigen mee te gaan 
vogelen.  
Want het doel van het onderzoek/boek is, onder andere, het 
inspireren van vogelaars in de dop. 
 
 
 
 
 
 

 
Vriendelijke groeten, 
 
Debby Doodeman 
0630021816 
  

https://www.fogol.nl/onderzoek
https://www.fogol.nl/excursies/boek-bestellen-vogelaars-nooit-uitgevogeld
https://www.fogol.nl/excursies/boek-bestellen-vogelaars-nooit-uitgevogeld
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Jeugdnatuurgroep 
 

16 april 2022 Gierzwaluwen 14.00 u. – 16.00 u.  
    

De gierzwaluw is de enige uit zijn familie die in Nederland voorkomt. 
Een groot deel van hun leven bevinden ze zich in de lucht. Tijdens 
de broedtijd zitten ze op hun nesten. Oude gebouwen zijn in trek bij 
de gierzwaluwen. Ben jij ook nieuwsgierig geworden? Geef je snel 
op, want vol is vol. (Leden gaan voor.) 
 
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 en vanaf 2 april opgeven per mail 
jngroosendaal@gmail.com  
Plaats: MEC Brasserie T-huis Visdonk 

 

14 mei 2022 De Heeltuin 14.00 u. – 16.00 u. (onder voorbehoud) 
We gaan op excursie naar de Heeltuin, dit is een 
bijzondere tuin vol geneeskrachtige kruiden en planten. 
Ook gaan we daar zelf een zalfje maken. Spannend, kom 
je ook? Doe dit snel want, want er kunnen maar een 
beperkt aantal kinderen meedoen. 
Deze activiteit is alleen voor leden. 
 
Bij inschrijving gaat je ouder/voogd ermee akkoord, dat 
foto’s gemaakt tijdens de activiteit gebruikt kunnen worden 
voor promotiemateriaal 
 
Kosten: €2,00.  
Geef je vanaf 1 mei op per mail: 
jngroosendaal@gmail.com.  
Plaats: De Heeltuin, Bosstraat 28, 4704 RL Roosendaal 
 

11 juni 2022 Slootjesdag 14.00 u. – 16.00 u. 
 

Zaterdag 11 juni vindt de jaarlijkse slootjesdag plaats. Wij 
doen er dit jaar weer aan mee. Waar dat precies plaats gaat 
vinden, krijgen jullie t.z.t te horen, want wij gaan tevoren eerst 
kijken wat een goede plek is, waar jullie met je schepnet aan 
de slag kunnen. Hebben jullie er zin in, geef je dan gauw op, 
want vol is vol. (Leden gaan voor.) 
  
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,-- en geef je vanaf 1 juni op per mail: jngroosendaal@gmail.com Vertrekpunt: de 
plaats wordt tijdig bekend gemaakt. 
  

mailto:jngroosendaal@gmail.com
mailto:jngroosendaal@gmail.com
mailto:jngroosendaal@gmail.com
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Seniorenactiviteiten 
 
Dinsdag 29 maart: wandeling Ravenhof in Putte. 13.30 uur 
 

Dit landgoed met zijn grote variatie aan natuur en gebouwen blijft 
aantrekkelijk om te bezoeken. Het kasteel en het theehuis zijn 
voorbeelden van de historie van het landgoed. Na afloop kunnen 
we in het restaurant bij het kasteel nog genieten van een lekkere 
consumptie. Overigens is het kasteel ook te bezoeken maar dat is 
voor ieder op een ander moment. 
Voor degene die meerijden vragen we een kleine vergoeding voor 
de chauffeur. 
 

 
Dinsdag 26 april: fietstocht naar het Arboretum in Kalmthout. 11.00 uur 
 
Enkele jaren geleden hebben we deze tocht ook gemaakt, maar 
het is weer tijd om naar Kalmthout af te reizen. Het Arboretum 
behoeft geen verdere uitleg.  
Het is een behoorlijke fietstocht en dat betekent dat we op een 
afwijkend tijdstip vertrekken vanaf het MEC en wel om 11.00 
uur. Het is misschien verstandig om drinken en een 
versnapering mee te nemen. In Kalmthout aangekomen is er 
gelegenheid om in het restaurant iets te eten maar je kunt 
natuurlijk ook een lunchpakket meenemen. 
 
Dinsdag 31 mei: bezoek aan de Hertgang in Halsteren. 13.30 uur  

 
Wat goed is mag worden herhaald. Dit geldt zeker voor het landgoed 
de Hertgang. De laatste keer van ons bezoek was in het najaar, 
vandaar dat we op advies overigens van de eigenaar nu gekozen 
hebben voor het voorjaar, waarin de voorjaarsbloeiers hun volle glorie 
laten zien. 
Voor degene die meerijden vragen we een kleine vergoeding. 
 
 
 

 
Dinsdag 28 juni: tuinboerderij in Schijf. 13.30 uur 
 
Geheel nieuw is het bezoek aan deze boerderijtuin. We 
vertrekken per fiets vanaf het MEC. Deze tuin staat een groot 
gedeelte van het jaar open voor publiek. Indien mogelijk willen 
we gebruik maken van een gids die ons al het moois van de tuin 
laat zien. 
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Training Energieboswachter 
 
Beste Brabantse IVN afdeling, 
 
Graag breng ik jullie op de hoogte van een training die de Brabantse Milieufederatie (BMF) organiseert 
om een natuurinclusieve energietransitie aan te jagen. Deze training is onmisbaar voor iedereen die 
actief is in een lokale natuur- en milieuorganisatie of energie-initiatief en meer wil leren over de 
combinatie van zon- en windparken en natuur en biodiversiteit. We verwachten dat de training 
interessant kan zijn voor jullie. We waarderen het enorm als jullie de training onder de aandacht kunnen 
brengen in jullie netwerk en leden/vrijwilligers. Hopelijk ben ik bij dit mailadres daarvoor aan het juiste 
adres? 
Hieronder lezen jullie meer over de training, die start vanaf 13 april.  
 
Training Energieboswachter  
In twee maanden tijd (7 avonden) worden deelnemers opgeleid tot ‘burgerexperts natuurinclusieve zon- 
en windparken’. Tijdens de training leren de deelnemers alles over ecologie en biodiversiteit in 
combinatie met zon- en windprojecten, kunnen zij potentiële zon/wind locaties beoordelen en 
bestemmingsplannen interpreteren én oefenen ze de geleerde stof aan de hand van een 
praktijkopdracht. Tijdens de training zullen gastsprekers van o.a. Vattenfall, Solarfields, de WUR, een 
onderzoek en adviesbureau rondom ecologie, en experts van diverse milieufederaties hun expertise 
delen. De Natuur en Milieufederaties geven de training in 5 Provincies: Utrecht, Gelderland, Zeeland, 
Friesland en Brabant. De training is met name interessant voor leden van energie-initiatieven en natuur- 
en milieugroepen, maar staat open voor andere geïnteresseerden. Voorkennis over de energietransitie of 
ecologie is niet vereist. Hier vinden jullie meer informatie en de aanmeldpagina:  
 

https://www.natuurenmilieufederaties.nl/project/energieboswachter/ 
 
Hopelijk is de training interessant voor jullie IVN! We hopen dat jullie de training onder de aandacht 
willen brengen in jullie netwerk. In de bijlagen vinden jullie een tekst-suggestie voor in bijvoorbeeld een 
nieuwsbrief. 
 
Mocht je vragen hebben, neem gerust contact met mij op. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Hanne van de Ven 
Duurzame energie 
 

 
 
Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag 
 
06-3927 1342 | 013-535 6225 
hanne.vandeven@brabantsemilieufederatie.nl 
www.brabantsemilieufederatie.nl 
 
Spoorlaan 434 | 5038 CH Tilburg 

  

https://www.natuurenmilieufederaties.nl/project/energieboswachter/
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/project/energieboswachter/
mailto:hanne.vandeven@brabantsemilieufederatie.nl
https://www.brabantsemilieufederatie.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 Guus Dekkers  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 

0625203357 
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.  

mailto:corryvroegrijk@kpnmail.nl
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:ad.hellemons@gmail.com
mailto:fotoverveld@kpnplanet.nl

