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Nieuwsbrief IVN Roosendaal 
Juni 2016 

  

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 Rondom het huis 
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Van het bestuur 
 Aankondiging IVN ledendag  De IVN ledendag is dit jaar gepland op zaterdag 15 oktober. Er is een gevarieerd dagprogramma samengesteld om die dag in Dordrecht door te brengen. Over het programma verklappen we nog niets, dit moet nog een verrassing blijven. De reiskosten (per auto of trein) zijn voor eigen rekening. U kunt uw eigen lunch meebrengen of voor eigen rekening gaan lunchen. Als er 30 personen deelnemen, wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 3 per lid. Introducees betalen een eigen bijdrage van € 11.     In verband met reserveringen willen wij weten hoeveel personen meegaan. Daarom verzoeken wij u, als u mee wilt gaan, u per omgaande aan te melden via bestuur@ivnroosendaal.nl.  Wij hopen velen van u op de ledendag te mogen begroeten.   Colofon 
 
Bestuur   bestuur@ivnroosendaal.nl 
Bestuursleden    
Naam Functie  e-mail 
Piet Theulings voorzitter/penningmeester a.i.    bestuur@ivnroosendaal.nl Gerrie van Osch Secretaris  
Hans van Nassau Lid  
Jac Heijmans Lid  
Coby Vromans Lid  
Coby en Johan Vromans Hans van Nassau Redactie Nieuwsbrief  redactie@ivn.roosendaal.nl 

 Website: www.ivn.nl/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  Inhoudsopgave 
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Activiteitenoverzicht  IVN en KNNV Roosendaal juni t/m december 2016 
- 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. Daarnaast organiseert de KNNV om de week op dinsdagavond de zogenaamde snuffelavond. Hier besteden de verschillende werkgroepen aandacht aan wat er op dat moment voor vragen liggen. IVN-leden zijn hierbij van harte welkom en kunnen hier met hun vragen terecht. Tenslotte zijn hier de experts aanwezig om uw vragen te beantwoorden. En het gezegde luidt toch immers: er zijn geen domme vragen, alleen domme antwoorden. Dus schroom niet en ga eens zo’n avond bezoeken.  
Datum  Start  Werkgroep  Bestemming/locatie  Onderwerp  Contactpersoon  
3-6-2016 22.00-01.00 IVN/KNNV  Volkstuinencomplex Minnebeek, Hoekstraat, Roosendaal Nationale Nachtvlindernacht Guus Dekkers 
15-6-2016 14.00 Kleuternatuur MEC Kleutermiddag Linda Frantzen 
18-6-2016    14.00-16.00  MEC  Jeugdnatuurgroep IVN  MEC  Spelletjesmiddag  Corrie Vroegrijk  
28-6-2016  11.00 MEC Seniorenactiviteit IVN  De Vroente in Kalmthout  Fietstocht  (dagtocht vertrek om 11.00 uur)  

Hans van Nassau en Jac Heijmans  
2-7-2016 11.00-15.30 IVN DE-Toltuin Beleef het in DE-Toltuin Coby Vromans en Jac Heijmans 
10-7-2016 8.30 Lodge KNNV/IVN Stinkgat Philipsland insecten Jack Huips 
13-7-2016 14.00 Kleuternatuur MEC Kleutermiddag Linda Frantzen 
24-7-2016 8.30 Lodge KNNV/IVN Kleine Meer Vogels en plantenwandeling Marike de Haan 
7-8-2016 13.45 Lodge IVN/KNNV Wouwse Plantage wandeling Adrie Goorden 
21-8-2016 8.30 Lodge KNNV/IVN Goudberven en Elsakker, Strijbeek Smokkelaarsroute Ad Hellemons 
4-9-2016 8.30 Lodge KNNV/IVN De Vloeiweide Doorstappen Johan Vermunt 
6-9-2016 19.30 KNNV MEC snuffelavond  
13-9-2016 19.30 KNNV MEC instuifavond  
14-9-2016 14.00 Kleuternatuur MEC Kleutermiddag Linda Frantzen 
18-9-2016 8.30 Lodge KNNV/IVN Volksabdij Insecten Vera Vandenbulcke 
20-9-2016 19.30 IVN/KNNV Kalmthoutseheide Lezing in MEC Ignace Ledegem 
27-9-2016 13.00   

Seniorenactiviteit IVN  
Wallen van Willemstad   

Wandeling   
Jac Heijmans en Hans van Nassau 

27-9-2016 19.30 KNNV MEC snuffelavond  
2-10-2016 8.30 Lodge KNNV/IVN Kalmthoutse Heide Herfst Jack Huips 
4-10-2016 19.30 KNNV MEC Lezing van Natuurmonumenten Martin Mos 
11-10-2016 19.30 KNNV MEC snuffelavond  
12-10-2016 14.00 Kleuternatuur MEC Kleutermiddag Linda Frantzen 
16-10-2016 8.30 Lodge KNNV/IVN Schorren en slikken St.Annaland  George Koenders en Ad Hellemons 
16-10-2016 13.30 IVN Familiespeurtocht Wandeling/speurtocht Leonie van Hooijdonk 
18-10-2016 19.30 Ivn/knnv MEC  Lezing over roofvogels Ton Bakker 
23-10-2016 14.00 IVN/KNNV Rucphense bossen Wandeling vanaf het Ossekopke Carla v.d. Burgt en Ad Hellemons 
25-10-2016 13.00 MEC Seniorenactiviteit IVN ’t Appeltje Bergen op Zoom Paddenstoelen wandeling Jac Heijmans en Hans van Nassau 
25-10-2016 19.30 KNNV MEC snuffelavond  
30-10-2016 9.00 Lodge KNNV/IVN Buitenlust Paddenstoelen Marike de Haan  
1-11-2016 19.30  IVN/KNNV MEC Duurzame woning J. van Pul Hans van Nassau 
8-11-2016 19.30 KNNV MEC snuffelavond  
13-11-2016 9.00 Lodge KNNV/IVN Rozenven  Guus Dekkers 
15-11-2016 19.30 KNNV MEC Praktijkavond uilenballen Joke Stoop 
22-11-2016 19.30 KNNV MEC snuffelavond  
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Datum  Start  Werkgroep  Bestemming/locatie  Onderwerp  Contactpersoon  
27-11-2016 9.00 Lodge KNNV/IVN Mattemburgh Mossen Petra v.d. Wiel 
29-11-2016 13.00 MEC Seniorenactiviteit IVN Buisse Heide Fietstocht Jac Heijmans en Hans van Nassau 
29-11-2016 19.30 KNNV MEC Lezing: ecologie Ernst-Jan van Haaften 
6-12-2016 19.30 KNNV MEC snuffelavond  
11-12-2016 13.00 Lodge IVN/KNNV Moretusbos Putte Wandeling Jac Heijmans 
13-12-2016 19.30 KNNV MEC Vlinders Grenspark en Macedonië Guus Dekkers 
20-12-2016 19.30 IVN MEC Filmavond René Roeken 
26-12-2016 9.00 Lodge KNNV/IVN Kalmthoutse Heide  Guus Dekkers 
27-12-2016 13.00 Lodge Seniorenactiviteit IVN Huijbergen Kortenhoef Winterwandeling Jac Heijmans en Hans van Nassau 
 
 
Toelichting evenement Beleef het in DE-Toltuin 
 
Sinds enkele maanden zijn Jac Heijmans en Coby Vromans met het bestuur en vrijwilligers van DE-Toltuin in gesprek om samen een beleef evenement in DE-Toltuin te organiseren. Deze tuin ligt in de Damastberg in Roosendaal (naast Dino, Damastberg 106b).    DE-Toltuin is een ontmoetingsplek voor groot en klein. Bij de ontwikkeling van DE-Toltuin richten de vrijwilligers zich zoveel mogelijk op biodiversiteit en natuurbeleving, om bewoners en met name kinderen uit de wijk te wijzen op het belang en het effect van groen in de leefomgeving. Bovendien biedt dit terrein een unieke combinatie van speelnatuur en eetbaar groen. Volwassenen kunnen samen komen op plein DE-Mast. Kinderen spelen naar hartelust bij natuurspeelplaats DE-Jungle. Een insectenhotel, bloemenweide, wadi, blote voeten pad, moestuin en kruidentuin zorgen voor een educatief, uitnodigend en "eetbaar" buurtpark.   Op 2 juli vindt het evenement “Beleef het in DE-Toltuin” plaats.  Vrijwilligers van DE-Toltuin en IVN Roosendaal willen de bezoekers hun zintuigen laten gebruiken: ruiken, voelen, horen, zien en proeven. Kinderen en natuurlijk ook de (groot)ouders zijn van harte welkom tussen 11.00 uur en 15.30  uur. Het is verstandig per fiets te komen in verband met de beperkte parkeercapaciteit.  
 
 
Herhaalde oproep: Wie helpt ons om het MEC schoon te houden ???? 
 Elke eerste dinsdagochtend van de maand staat een aantal vrijwilligers klaar om het MEC-gebouw schoon te houden. Dit als tegenprestatie van het gratis gebruik dat we maken van het MEC als ons onderkomen. Deze poetsploeg is erg vergrijsd en we hebben grote behoefte aan vers, jong bloed. Schoonmaken op hogere leeftijd is niet altijd makkelijk. Daarom zijn we op zoek naar 1 of 2 volwassenen die ons komen helpen en waar we elke maand ook weer een beroep op kunnen doen. Meld je aan bij Hans van   Nassau en wees van harte welkom (van.nassau@home.nl).    
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Nationale Nachtvlindernacht 
 

 

 
 
 

Nationale Nachtvlinder Nacht 
Op vrijdagavond 3 juni 2016 wordt in  
Volkstuinencomplex Minnebeek 

 aan de Hoekstraat in Roosendaal de Nationale Nachtvlinder Nacht gehouden.  
Dat wil zeggen dat van 22:00 uur tot 01:00 uur  nachtvlinders zullen worden bestudeerd door belangstellenden onder begeleiding van de Roosendaalse natuurverenigingen IVN en KNNV. Deze activiteiten zullen beperkt zijn tot de directe omgeving van het verenigingsgebouw. 

U bent van harte welkom op deze interessante avond. 
 
Cursus (Workshop zoogdieren) 

 

 
Vooraankondiging  Workshop zoogdieren  

 
De eerstvolgende workshop gaat over zoogdieren en vindt, bij voldoende deelname, plaats op 28 september, 5, 12 en 19 oktober 2016.  Aanmeldingen bij Carla van der Burgt, cursussen@ivnroosendaal.nl onder vermelding van “workshop zoogdieren”  Aanvullende informatie volgt op een later tijdstip.  De workshop planten is helaas niet doorgegaan, omdat er te weinig aanmeldingen waren. 
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Planning jeugdnatuurgroep juni 2016 (onder voorbehoud) 
 18 juni 2016 Spelletjesdag     14.00 u. – 16.00 u.  We sluiten dit seizoen af met allerlei soorten spelletjes. We gaan er vanuit dat dit buiten gaat gebeuren, maar mocht het weer niet meewerken dan hebben we binnen ook een heel leuk spelprogramma voor je in petto. Bovendien is er een extra verrassing omdat het de laatste keer van dit schooljaar is. 
Planning 2016-2017 (onder voorbehoud) 
datum activiteit 
17 september Bramen plukken / tentoonstelling Vroente 
8 oktober Vruchten en zaden 
5 november Natuurwerkdag 
10 december Sterren kijken 
14 januari Vogelverrassing 
11 februari Winterslaap 
11 maart Vogels 
8 april Paastocht  
13 mei Insecten 
10 juni / 17 juni (is landelijk, maar de datum is nog niet bekend) Slootjesdag 
 
Planning kleuternatuurgroep juni/juli 2016 
 In geuren en kleuren  Deze kleuternatuurmiddag gaat over … wilde bloemen. We gaan zaadbommetjes maken, gebruiken onze neus om de lekkerste bloemengeurtjes te ontdekken en zoeken in het bos naar de mooiste bloemen. Het belooft een leuke en leerzame middag te worden.  Kom je ook? Geef je dan voor maandag 13 juni op via kleuternatuurroosendaal@hotmail.com  Datum: woensdag 15 juni 2016 Tijd: 14.00 – 16.00 uur Kosten: € 1,50 per kind  Wat fladdert daar?  Is het een vogel, is het een vliegtuig? Nee het is een vlinder! Hoe wordt een rups eigenlijk een vlinder? Je leert het op deze kleuternatuurmiddag. Natuurlijk gaan we in het bos op zoek naar vlinders. En we lezen het boek over Rupsje Nooitgenoeg. Het belooft een leuke en leerzame middag te worden.  Kom je ook? Geef je dan voor maandag 11 juli op via kleuternatuurroosendaal@hotmail.com  Datum: woensdag 13 juli 2016  Tijd: 14.00 – 16.00 uur Kosten: € 1,50 per kind  Meer informatie over kleuternatuur vindt u op www.facebook.com/kleuternatuurroosendaal of www.ivn.nl/afdeling/roosendaal   
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Op bezoek bij...... Rinus Govaarts   
Op Koningsdag zijn wij op bezoek bij Rinus Govaarts. Rinus is al vanaf 1985 lid van IVN Roosendaal. Hij volgde een groencursus en vond het leuk de opgedane kennis, als gids voor IVN Roosendaal, over te dragen op anderen. De reden dat hij lid werd van IVN Roosendaal was, dat hij onderwerpen in de natuur fotograferen leuk vond. 
 
De belangstelling voor de natuur ontstond  al op de lagere school toen de hoofdonderwijzer de leerlingen uit een takenboek opdrachten liet maken. De belangstelling van Rinus ging met  name uit naar paddenstoelen. Ook planten vond hij interessant. Hij heeft heel wat presentaties gemaakt. Rinus vindt Zoomland, de Rucphense Heide, landgoed Valkenburg (tussen Rijsbergen en Ulvenhout) mooie gebieden om paddenstoelen te ontdekken.  
 Ook denkt hij met plezier terug aan het schoolgidsen werk. Ook ouders gingen dan mee naar b.v. Visdonk of ’t Ossekopke in Rucphen. Hij herinnert zich nog dat in Visdonk een ouder boos werd, omdat hij paddenstoelen plukte om dingen aan de kinderen uit te leggen. Hij heeft toen uitgelegd dat dit geen nadelig effect had, omdat het mycelium onder de grond zit.  Hij vindt het goed dat IVN en KNNV meer gaan samenwerken, omdat  natuureducatie en natuurkennis bundelen bij b.v. wandelingen goed samengaan.   Rinus heeft zijn natuurkennis ook aan zijn 6 kleinkinderen proberen over te dragen. Toen ze nog kleiner waren, hielp hij mee bij natuurwerkstukken voor school. Toen hij over kleefkruid had verteld vonden de kleinkinderen het leuk om opa met kleefkruid in ‘te pakken’. Ook fluitjes maken van een lijsterbes was leuk.  Hij denkt met plezier terug aan deze tijd en hoopt dat de huidige jeugd interesse in de natuur blijft houden.   

Rinus, we vonden het leuk op bezoek te komen. Bedankt voor het interview. 
 
   



8  

Memorie van een IVN-natuurgids 
 Eindelijk voorjaar  Het was mij het wintertje wel zeg! We waren bijna vergeten dat het in de winter ook nog kan vriezen.  Voor ‘moeder’ natuur was dit een wisselend gebeuren. Enerzijds zou het misschien wel goed zijn, dat alles eens ’n keer goed zou bevriezen, maar anderzijds was het voor vele dieren en planten nu toch ook wel goed, zodat ze zich in het komende jaar goed kunnen voortplanten. Begin maart kregen we echter nog wat lichte nachtvorst. Sommige planten die al in de knop of zelfs in bloei kwamen, bleven toen langer bloeien. Bij het voorlopen op Goede Vrijdag op de Pannenhoef, zagen we dan ook nog geen bloeiende krentenboompjes, zoals in sommige voorgaande jaren het geval was. Wel moet gezegd, dat het dit jaar een vroege Pasen was. Toch was er bij dit jaarlijks terugkomend gebeuren al van alles te zien voor de natuurliefhebber. Ook maakte ik ’n foto van de apart uitziende boom, de robinia, niet omdat hij er zo mooi uitzag maar door de vele vergroeiingen aan de buitenstam, was hij mooi van ‘lelijkheid’ geworden.   Onderweg zagen we het feeënlampje, een prachtig gemaakte witte cocon van de lantaarnspin. Hij was nog niet voorzien van de zandkorrelige camouflage door de moederspin. Er lag ook veel dood hout in de bossen, een weldaad voor spechten en andere insecteneters. Maar ook een varia aan plantjes groeide op een oude dode stam. Op tweede Paasdag echter was het ‘huilen met de pet op’. Het was ‘s-morgens echt slecht en koud weer, terwijl er tijdens de buien harde windstoten waren. In de noordelijke provincies, was zelfs code oranje van kracht. Gelukkig werd het ‘s-middags wat beter, maar waarschijnlijk had men voor die dag al ’n keuze gemaakt, want de natuurliefhebbers bleven weg. Slechts ’n kleine groep mensen maakte gebruik van de wandelingen met ’n gids.   Roundup.  Sinds 31 maart j.l. is in Nederland de wet van kracht waarin een verbod staat van het bestrijdingsmiddel roundup, bij de gemeentewerken in Nederland. Dit op verharde wegen en paden, zij zullen nu op een andere manier ’het onkruid’ moeten bestrijden. Roundup bevat ook het giftige (kankerverwekkende?), glyfosaat, en wordt geproduceerd door de Amerikaanse firma Monsanto. Bij 1 op de 8 Europeanen wordt dit in hun lichaam gevonden. Dit werd tenminste toen bekend gemaakt. Maar onlangs (7 April), lees ik op NU.nl dat het Europees verbod voor glyfosaat, maar ’n kleine kans maakt.  Dit schreef de staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken), onlangs aan de Tweede Kamer. Europees moet het nog wel beoordeeld worden, uiterlijk eind juni wordt deze beslissing genomen, maar of er een algeheel verbod komt op deze bestrijdingsmiddelen is nu maar de vraag? Zo’n verbod werkt ook alleen als het overal gebeurt. Waarom volgt de staatssecretaris het beleid van Duitsland, die niet voor het verbod is, voorlopig? Wel opvallend is, dat de Duitse firma Bayer ook o.a. deze bestrijdingsmiddelen levert.  Gelukkig zijn vele partijen in Nederland voor een verbod. En als onomstotelijk vast staat dat deze stof kankerverwekkend is, wordt deze in Nederland in elk geval verboden. Wanneer het toch blijkt mis te gaan met onze natuur, weet ik al voor onze huidige staatssecretaris een goede hobby als hij gepen-sioneerd wordt. Hij kan de ‘boom’ in (letterlijk en figuurlijk), om met een plumeau de vele kersen-bloesems te bevruchten, zoals dat nu al in China gebeurt, omdat er daar nauwelijks nog bijen zijn.  Memorie van een IVN natuurgids      Eirda Nedroog   
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Wilde planten en de woonomgeving 
 Gewone paardenbloem  De paardenbloem is een van de bekendste wilde planten in Nederland en dat is niet zonder reden. Afgelopen maand stonden de weilanden, de bermen, de verwaarloosde tuintjes en de trottoirs er weer vol mee en hebben we kunnen genieten van de frisse voorjaarskleuren van de gele bloemhoofdjes van deze samengesteldbloemige of composiet, Taraxacum officinale uit de asterfamilie. Het bloemhoofdje bestaat uit lintbloemen die ieder een dopvruchtje vormen. Ook die vruchtjes die met een vliegertje van haartjes (pappus) op de bloembodem staan, waren massaal aanwezig en ik hoop dat menig kind een wens heeft gedaan als het in een keer al die pluisjes in de lucht kon blazen.   Het gekke is dat er voor die vruchtjes helemaal geen bevruchting nodig is geweest. De vrouwelijke zaadknoppen kunnen in onze streken helemaal zonder mannelijk stuifmeel op eigen kracht een vrucht laten ontwikkelen. Dit komt wel vaker voor in de plantenwereld (en zelfs in de dierenwereld) maar het neigt toch naar verspilling. Zoveel nectar en stuifmeel dat wordt geproduceerd is overbodig voor de plant zelf maar wordt gretig verorberd door vele tientallen soorten insecten. Vooral vliegensoorten, die altijd sterk door geel worden aangetrokken, vind je vaak op paardenbloemen maar ook kevers en vlinders zie je er regelmatig. 
 Dat die vrouwelijke paardenbloemen zo zelden worden bevrucht door een spermacel heeft tot gevolg gehad dat er in het verleden vele microsoorten (in feite klonen) zijn beschreven. Als heel veel planten consequent bredere of spitsere of langere of dikkere of rodere enz. bladeren, stengels, bloemen of vruchten hebben dan andere populaties met planten willen botanici er altijd graag een andere naam aan geven. Maar omdat de verschillen zo klein zijn en de planten nog wel steeds met elkaar zouden kunnen kruisen (in Zuid-Duitsland en Italië doen ze dat ook gewoon), zijn ze toch maar weer op één of enkele hopen gegooid. In de flora vinden we nog drie secties binnen de gewone paardenbloem en ook nog eens zeven nauw verwante soorten.  Dat de gewone paardenbloem zo succesvol is, heeft de soort te danken aan zijn leven dat aangepast is aan cultuurgrasland. Daar hebben we in Nederland maar liefst miljoenen hectaren van. De penwortel met ondergrondse reserve, de snelle groei in het voorjaar voordat het gras de overhand krijgt en het feit dat ze ook in het najaar nog een bloeiperiode hebben geeft ze mogelijkheid te overleven in de hedendaagse weide. Veeboeren hebben ook erg weinig last van deze soort want tot 25% bedekking levert de soort alleen maar meer productie op. Koeien, schapen en geiten gebruiken de paardenbloem ook nog eens als medicijn. De wetenschappelijke naam is ook Oudgrieks voor “medicijn tegen darmstoornis”. Niet alleen de darm maar ook de lever van melkvee schijnt profijt te hebben van de paardenbloem.  
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 Als we het dan toch hebben over de toegevoegde waarde van de paardenbloem voor andere organismen moeten we het ook hebben over de eerste hommels en bijen in het voorjaar die niet zonder kunnen. Iedereen weet dat het blad (platters) ook goed hazen- en konijnenvoer is. Sommige mensen kennen de zogenaamde molsla, bedolven bladeren die zacht en mals zijn en als sla kunnen worden gegeten. Een algemeen voorkomende rups, maar dat is natuurlijk niet verwonderlijk, is die van de paardenbloemspanner. Het kleine vlindertje kun je bijna het hele jaar in je tuin tegenkomen, vooral in de schermer (foto).  Je begrijpt dat dit slechts een bloemlezing is uit het rijke leven van deze ordinaire maar op zijn manier toch weer bijzondere soort. Ik kijk in ieder geval weer uit naar de volgende bloeiperiode. Over enkele maanden is het weer zo ver.  Bronnen: Bijenkennisnet, Wikipedia (foto’s), Nederlandse Oecologische Flora  Guus Dekkers, mei 2016     
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Terugblikken 
 Terugblik jeugdnatuurgroep 

 Speuren naar diersporen  Zaterdag 20 februari stonden 11 kinderen te popelen om te gaan zoeken naar diersporen. Na een korte inleiding gingen ze in groepjes van 2 of 3 op pad in het speelbos tegenover het MEC. Wat hebben ze veel gevonden: uilenballen, stukken van een schedel, pootafdrukken, afgegeten kegels, veren enz.  We waren net aan de pauze toe, toen het begon te regenen, dus vlug terug naar het MEC. Hier eerst allemaal handen wassen, alhoewel ze ook plastic handschoenen hadden gebruikt. Deze keer werd het pauzehapje genuttigd in de Brasserie van T-huis Visdonk. We zaten gezellig samen aan een grote tafel. Na de pauze weer snel aan de slag, er stond een heel circuit klaar over diersporen: veren, vraatsporen kegels/maiskolven, aangetaste hazelnoten, kaarten sporenspel, nestjes, schedels, braakballen, poepspel, pootafdrukken. Hoe kun je nu zien wie er aan de kegels heeft zitten eten en van wie de pootafdruk of de poep is? Hiervoor werden diverse zoekkaarten en boeken gebruikt.    
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Hier een wetenswaardigheidje uit de boeken: “Het spoor van de vos loopt bijna nooit in één rechte lijn, het spoor wisselt. (De vos is een echte speurneus)! De precieze plaatsing van de poten en het verloop van een spoor kan per dier enorm verschillen! De afdruk is te verwarren met die van een hond. Een hondenafdruk is echter meer rond, waarbij de afdruk van een vos ovaal-achtig is. Zie ook onderstaande afbeelding voor een ‘herkennings-trucje’.  Bij de vos loopt het lijntje ‘vrij’, bij de hond overlapt hij de voetkussens.”  Wanneer de kinderen klaar waren en er nog tijd over was,  konden ze aan de slag met spreekwoorden en uitdrukkingen over sporen en/of hun eigen spulletjes onder de microscoop bekijken. Het was een zeer geslaagde middag, de kinderen en de begeleiders hebben genoten.  Gps-tocht met de jeugdnatuugroep.  Op zaterdag 19 maart stond er een GPS tocht op het programma. Na wat uitleg over het gebruik van het apparaat gingen de kinderen zelf aan de slag. Als eerste kregen ze de opdracht om een reisgezelschap, 5 boomhelden (eik, kastanje, berk, grove den en douglasspar) te verzamelen. Vervolgens konden ze met de informatie, verkregen via de boomhelden, aan hun avontuur beginnen. Op zoek naar Superboom!  De kinderen gingen in groepjes van 2 en 3 op pad en hadden de bediening van het GPS apparaat al snel onder de knie. Het GPS apparaat rouleerde in het groepje, zodat iedereen aan de beurt kwam. Bij iedere boomheld kregen de kinderen behoorlijk wat informatie en het was niet zo makkelijk om dat allemaal te onthouden. Een aantal keren moest er bij een fout antwoord dan ook een extra afstand gelopen worden, maar dat mocht de pret niet drukken!  Alle groepjes kwamen dan ook uiteindelijk bij Superboom uit en tijdens hun avontuur hebben ze spelenderwijs toch een hoop meegekregen over het belang van bomen! Tot slot kregen alle kinderen nog een paasattentie en ging iedereen weer tevreden naar huis!  Fotospeurtocht Emile van Loonpark  Zaterdag 16 april stonden  om 14.00 u. elf kinderen te trappelen om aan de fotospeurtocht te beginnen. Na een korte uitleg gingen we in 3 groepjes van start, de plaats waar de foto gemaakt was, moest gevonden worden en de letter die op deze plek stond genoteerd.   De jongens en meisjes waren echte speurneuzen en wat hebben we veel prachtige bomen gezien. We begonnen met de Chinese mammoetboom, de zwaarste boom in de wereld. Van een heel dikke esdoorn hebben ze de omtrek gemeten en uitgerekend hoe oud de boom ongeveer was. Roos en Anne Fleur kwamen op een leeftijd van ongeveer 200 jaar. De tocht liep langs de waterkant en we passeerden de plataan, de trompetboom, de es en kwamen vervolgens bij de giftige taxus. Alles van de taxus is giftig, behalve het vruchtvlees van de bessen. Deze boom is van onschatbare waarde voor de medici: uit sommige taxussoorten wordt de grondstof voor het kankermedicijn Paclitaxel, beter bekend als Taxol, gewonnen. Deze stof wordt gebruikt bij chemotherapie en remt de celdeling. Het meest fantastisch vonden ze wel de parrotia, een meerstammige boom, waar de bibliotheek naar vernoemd is. Deze werd door de kinderen al snel omgedoopt tot klimboom.  Even pauze in de muziekkiosk, die er ook al in 1935 stond toen het park gekocht werd. Na het pauzehapje werd de tocht vervolgd langs de prachtige treurwilg, de bijna bloeiende witte paardenkastanje waarvan je de hars van de knoppen nog kon voelen en de bladlittekens goed zichtbaar 
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waren. Terwijl we deze boom aan het bewonderen waren hoorden we een heel krachtig liedje met een rateltje erin. Na enig speurwerk zagen we het winterkoninkje, ook wel Klein Jantje genoemd. We gingen weer verder langs de waterval die voor verbetering van het zuurstof gehalte in de waterpartijen van het park zorgt en de afgezaagde boom die nog dienst doet om de paardenkastanje te verankeren. De tocht zat er toen bijna op, maar we moesten nog wel de zin vinden, even puzzelen dus. Het was niet zo gemakkelijk, maar na enige tijd hadden we de oplossing: Respect Voor Milieu.  Tijdens de afsluiting trokken nog een merel en een kauw die het met elkaar aan de stok hadden onze aandacht. Na deze gezellige, leerzame middag ging iedereen om 16.00 u. weer naar huis om zich op te warmen, want door de wind waren we behoorlijk afgekoeld. 
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Terugblik kleuternatuurmiddag 
 Eerste kleuternatuurmiddag een succes  Op woensdagmiddag 18 mei was het zover: de eerste kleuternatuurmiddag!  Er kwamen 14 kinderen samen met hun vader, moeder, opa en/of oma naar het MEC toe, voor een middag over vogels, nesten en eieren.  We begonnen met een toepasselijk verhaaltje over Jip en Janneke, als inleiding in het onderwerp. Daarna hebben we nesten bekeken, vogelgeluiden geluisterd en nagedaan en geprobeerd te fladderen als een vogel.   Daarna was het tijd voor een frisse neus. In het bos tegenover het MEC hebben de kinderen naar nestmateriaal gezocht, ze hebben een eierschaal gevonden en verschillende vogels gehoord.  Bij terugkomst in het MEC hebben we eerst een glaasje limonade gedronken met een eierkoek erbij. Toen iedereen weer nieuwe energie had, hebben de kinderen van klei, zelf gevonden takjes, mos en veertjes een nestje met eieren geknutseld.  Tot slot hebben we nog even nagepraat over wat we deze middag gezien, gehoord en gedaan hadden. De kinderen vonden het nestje knutselen en het bos het leukste. Ook ouders en grootouders waren enthousiast. We kunnen dus terugkijken op een zeer geslaagde eerste kleuternatuurmiddag!   Terugblik Dag van het Landschap op de Pannenhoef 
 Op de 2e paasdag waren IVN Roosendaal en Brabants Landschap weer present op de Dag van het Landschap. Het thema was vogels. Vóór de middag was het nat en guur, gelukkig werd het weer in de loop van de middag iets beter, zodat we toch nog bezoekers konden verwelkomen.   Activiteiten Er waren wandelexcursies onder leiding van natuurgidsen. Dit jaar was er ook een gids, speciaal voor de kinderen. In de IVN stand waren diverse vogels, veren, snavels en poten te zien. Zo konden de bezoekers de verschillen zien. De bezoekers vonden het thema vogels interessant en leuk. Na afloop van de excursies was er een lekker bakje koffie, thee, soep of fris.    Speciaal voor de kinderen De kinderen konden in het ‘schoolklasje’ van de Zwarte Schuur braakballen uitpluizen of een vogeltje van klei maken. Binnen hadden we ook een aquarium met waterbeestjes. Bij de poel konden ze waterbeestjes vangen en door een loepje bekijken. Ze genoten. Door de medewerking van vele vrijwilligers konden alle  activiteiten worden uitgevoerd. Dank aan de vrijwilligers, die zo enthousiast hebben meegewerkt. Volgend jaar willen we weer van de partij zijn. We hopen dan wel op beter weer.    
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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  corryvroegrijk@kpnmail.nl 
Beheerwerkgroep Piet van Oeffelen  pietvanoeffelen@gmail.com 
Cursussen Carla v.d. Burgt  cursussen@ivnroosendaal.nl 
Publieksactiviteiten Coby Vromans  c.vromans@home.nl 
Seniorenactiviteiten Hans van Nassau Jac Heijmans  van.nassau@home.nl jacineke@home.nl 
Thema-avonden       Jac Heijmans Hans van Nassau  jacineke@home.nl van.nassau@home.nl 
Wandelingen vacant  activiteiten@ivnroosendaal.nl 
    
Website                           Ad Hellemons  ad.hellemons@gmail.com 
Public relations Resie Beulen  pr@ivnroosendaal.nl 
    
Contactpersonen    
Gierzwaluwen en echte zwaluwen  Marjos Mourmans  marjosmourmans@planet.nl 
Groenwinkel Annemarie Willems  anwilmu@ziggo.nl 
Vogels Cees van Overveld  fotoverveld@kpnplanet.nl 
 Overige informatie 
 Adres IVN: MEC T-Huis Visdonk, Dennenscheerdersdreef 11, 4707 PK Roosendaal, telefoon 0165-561632  Lidmaatschap:  Lidmaatschap € 24,= per jaar. Donateurs en gezinsleden € 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  


