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Nieuwsbrief IVN Roosendaal 

Maart 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 
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Van het bestuur 

Algemene Ledenvergadering IVN Roosendaal van 22 februari 2016 

Met een opkomst van 18 leden (inclusief het bestuur) mogen we niet klagen over de opkomst. Meer 
mensen zouden natuurlijk altijd welkom zijn geweest.  

Onderwerpen van gesprek waren o.a. de financiën (waaronder vaststelling van de jaarcontributie op een 
bedrag van € 24,00 per lid en € 12,00 voor gezinsleden), de manier van werken (waaraan nog wel eens 
iets hapert maar waar we allemaal hard aan werken om het beter te doen), de samenwerking met het 
KNNV (die al wat vorm begint te krijgen in het Roosendaalse in elk geval) en de plannen voor de 
toekomst (zoals speciale IVN wandelingen en onze ledendag). 

Wat de samenstelling van het bestuur betreft weten we dat Jac Heijmans unaniem voor drie jaar is 
herkozen. Volgend jaar is het de beurt aan Hans van Nassau en Piet Theulings om af te treden. De 
voorzitter heeft nu reeds aangegeven om zich volgend jaar NIET meer herkiesbaar te stellen. Dus!! 
Denkt u allen eens na of u iemand kent die deze taak op zich zou kunnen nemen of misschien is het wel 
iets voor u.  

IVN in de regio… 

IVN afdeling Roosendaal maakt, zoals u weet, deel uit van de landelijke IVN organisatie. Deze landelijke 
organisatie heeft een bestuur en schrijft vier maal per jaar een vergadering van de Landelijke Raad uit 
waarin wordt teruggekeken op wat bereikt is en beleid wordt gemaakt voor de toekomst. 

Wij, als afdeling Roosendaal, mogen hierin meepraten maar aangezien veel IVN-ers meer doeners zijn 
dan vergaderaars kwam het daar niet vaak van. Dat geldt niet alleen voor Roosendaal maar voor veel 
andere afdelingen. In de regio West-Brabant waarin de afdelingen Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur 
en Roosendaal samenwerken, hebben we afgesproken om steeds voor twee jaar één van de afdelingen 
af te vaardigen naar de Landelijke Raad. De afgelopen jaren was dat Bergen om Zoom, in 2016 en 2017 
is het onze beurt.  

De vergaderingen dit jaar zijn vastgelegd op 5 maart, 4 juni, 8 oktober en 17 december. Voorafgaand 
aan die vergaderingen komen de mensen van West-Brabant bij elkaar om waar mogelijk/nodig tot een 
gezamenlijk standpunt te komen. De verslagen van de LR en de agenda met bijlagen zijn beschikbaar op 
OnsIVN.nl.  

Mocht u interesse hebben in dit werk of wilt  u meepraten over op handen zijnde plannen, laat het ons 
weten dan kunnen we daarover van gedachten wisselen en wie weet, bent u de geschikte kandidaat om 
West-Brabant te vertegenwoordigen. 
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Bestuur bestuur@ivnroosendaal.nl 
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Naam functie  e-mail
Piet Theulings voorzitter/penningmeester a.i.  
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Gerrie van Osch secretaris 
Hans van Nassau lid 
Jac Heijmans lid 
Coby Vromans lid 

Redactie Nieuwsbrief Coby en Johan Vromans 
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Kleuters op ontdekking in de natuur 

Graag maak ik van deze nieuwsbrief gebruik om jullie te vertellen over een nieuwe natuurgroep. Vanaf 
mei 2016 gaan we één woensdagmiddag in de maand de natuur in met kleuters. In en om het MEC op 
landgoed Visdonk in Roosendaal gaan we de natuur ontdekken en beleven.  

Kleuters leren de wereld spelenderwijs kennen via hun zintuigen en door te ervaren, experimenteren en 
ordenen.  De natuur is een heerlijke plek om in alle vrijheid te ontdekken, ondernemen en leren. 
Binnenkort krijgen kleuters hier alle ruimte voor in de nieuwe natuurgroep ‘Kleuternatuur’, die onder 
mijn leiding vanaf mei 2016 van start gaat. Het doel is om de kinderen spelenderwijs belangstelling en 
respect voor de natuur mee te geven. Een basis die een leven lang mee gaat. 

Mijn naam is Linda Frantzen. Ik ben sinds het najaar van 2015 lid van 
IVN Roosendaal. Daarvoor was ik ruim een jaar aangesloten bij IVN 
Groene Zoom, waar ik meehielp met het organiseren van 
kleutermiddagen. Wat geweldig dat ik dit nu in mijn woonplaats 
Roosendaal mag gaan doen!  
Ik vind het belangrijk en leuk om liefde voor de natuur over te 
brengen op anderen. Bij mijn dochters, nu 5 en 7 jaar, heb ik gemerkt 
dat je daar al vanaf hun peutertijd mee kunt beginnen.  

Bij het organiseren van de kleutermiddagen krijg ik hulp van Pauline 
Bombeeck. Zij is kleuterjuf op de school van mijn dochters en een 
echt natuurmens. Ook Coby Vromans heeft enthousiast laten weten 
graag mee te helpen. Als we in de toekomst nog meer helpende 
handen nodig blijken te hebben, zullen we hiervoor een oproep doen. 

Tot slot nog wat praktische informatie: 

 De kleutermiddagen zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar.
 Om genoeg aandacht te kunnen besteden aan de kinderen en het onderwerp, geldt een maximum

van 30 deelnemertjes per middag.
 (Groot)ouders kunnen de kinderen per email aanmelden.
 We vragen een bijdrage van € 1,50 per deelnemend kind.
 Van (groot)ouders vragen wij of zij op de achtergrond aanwezig zijn, om hun kind indien nodig te

helpen.
 De kleutermiddagen worden één keer per maand op woensdagmiddag georganiseerd van 14.00 en

16.00 uur in de maanden mei, juni, juli, september en oktober. Halverwege het programma drinken
we een glaasje limonade.

Meer informatie over data, thema’s en aanmelden kunnen jullie binnenkort vinden op onze 
facebookpagina www.facebook.com/kleuternatuurroosendaal. Deze pagina zullen we ook gaan 
gebruiken voor foto’s en nieuwe aankondigingen.   
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Activiteitenoverzicht  IVN en KNNV Roosendaal maart-juni 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 
1-3-2016 19.30 Diverse groepen MEC snuffelavond 
6-3-2016 09.00 IVN/KNNV Bospolder Ekeren (B) (denk aan 

paspoort) 
wandeling Vera Vandenbulcke

8-3-2016 19.30 Diverse groepen MEC Ecologische 
Verbindingzones 

Jos 

15-3-2016 19.30 Diverse groepen MEC snuffelavond 
19-3-2016 14.00-16.00  Jeugdnatuurgroep 

IVN 
GPS-route Corrie Vroegrijk

20-3-2016 09.00 IVN/KNNV Pannenhoef wandeling Johan Vermunt 
22-3-2016 19.30 IVN MEC Zoetwatervissen door 

Marco Beers van 
Brabantse Delta 

Hans van Nassau en Jac 
Heijmans 

29-3-2016 13.00 Seniorenactiviteit 
IVN 

Rondje Roosendaal Fietstocht (nieuwe 
route 35 km) 

Hans van Nassau en Jac 
Heijmans 

29-3-2016 19.30 Diverse groepen MEC Snuffelavond 
3-4-2016 08.30 IVN/KNNV Rucphense bossen wandeling Kees Konings
5-4-2016 19.30 IVN MEC Groenvoorziening 

Roosendaal door 
Lizette Koekkoek 

Hans van Nassau en Jac 
Heijmans 

16-4-2016 14.00-16.00 Jeugdnatuurgroep 
IVN 

Emile van Loonpark Speurtocht Corrie Vroegrijk 

17-4-2016 08.30 IVN/KNNV Wouwse Plantage Wandeling Adrie Goorden 
24-4-2016 08.30 KNNV Vlaamse Ardennendag Ronse 
26-4-2016 13.00 Seniorenactiviteit 

IVN 
Pannenhuske Fietstocht Hans van Nassau en Jac 

Heijmans 
1-5-2016 08.30 IVN/KNNV Zeven heuvelen Huijbergen (Doorstap)wandeling Marike de Haan 
14-5-2016 14.00-16.00 Jeugdnatuurgroep 

IVN 
Parkeerterrein friettent 
kinderboerderij Minnebeek 

vlinderexcursie Corrie Vroegrijk

31-5-2016 13.00 Seniorenactiviteit 
IVN 

Molenbeek Fietstocht (30 km) Hans van Nassau en Jac 
Heijmans 

18-6-2016 14.00-16.00  Jeugdnatuurgroep 
IVN 

MEC Spelletjesmiddag Corrie Vroegrijk

28-6-2016 11.00 Seniorenactiviteit 
IVN 

De Vroente in Kalmthout Fietstocht 
(dagtocht vertrek 
om 11.00 uur) 

Hans van Nassau en Jac 
Heijmans 
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Uitgebreide informatie seniorenactiviteiten 

29-3-2016 Fietstocht rondom Roosendaal  
Nieuwe route van 35 km, start om 13.00 uur bij het MEC. 

De gemeente heeft onlangs deze fietsroute in kaart gebracht. Enkele bijzonderheden tijdens deze tocht 
zijn de oude welputten voor waterwinning, het aquaduct in de Turfvaart, de zandvang bij de Molenbeek, 
de vispassage bij de stuw van het Everland en bij het Molenbeekbos. Een mooie tocht voor de 
fietsliefhebber en een sportieve gelegenheid om de directe omgeving van Roosendaal na de industriële 
ontwikkelingen van de laatste jaren te ervaren. 

26-4-2016 Fietstocht naar Pannenhuske  

Fietstocht met onderweg bezoek aan Angorahoeve en 
atelier Roland Holst, start om 13.00 uur bij het MEC 

Een aantrekkelijke fietstocht die hoofdzakelijk door 
bosrijk gebied gaat. De Oude Buisse Heide is een 
bekend en veelbezocht gebied in West-Brabant 
vanwege de grote variëteit in het landschap. De 
bekende auteur Roland Holst heeft hier een groot 
gedeelte van zijn leven gewoond. 

31-5-2016 Fietstocht De Molenbeek  

IVN route. 30 km, start om 13.00 uur bij het MEC 

IVN Roosendaal heeft een bijzondere fietsroute samengesteld ten zuiden van Roosendaal. Laat u zich 
verrassen tijdens deze tocht. Daarom geven we hierbij geen bijzonderheden prijs, maar het is zeker de 
moeite waard om met ons mee te gaan. 

28-6-2016 Fietstocht naar de Vroente Kalmthout 

Fietstocht + wandeling Kalmthoutse heide, vertrek om 11.00 uur bij het MEC (dagtocht). 

Er staat een flinke fietstocht te wachten, dus juist iets 
voor de echte liefhebber. Op de Kalmthoutse Heide 
maken we een kleine wandeling en er is natuurlijk 
ruimte voor een heerlijke lunch. Bij voldoende 
belangstelling kan ook nog een kort bezoek worden 
gebracht aan het Vlaams Kennis- en Vormingscentrum 
voor Natuureducatie de Vroente, gelegen aan de rand 
van de Kalmthoutse Heide 
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Cursus (Workshop wilde planten) 

Workshop wilde planten 
Mei 2016

Wilde planten in de woonomgeving 

Van 11 mei t/m 1 juni 2016 verzorgt IVN Roosendaal in samenwerking met KNNV een workshop 
voor de beginnende plantenliefhebber. De nadruk zal liggen op algemeen in Nederland 
voorkomende planten soorten. Naast de basale maar benodigde theorie zal er aandacht zijn 
voor vorm en herkenning, bijzonderheden, verspreiding en de plaats in onze natuur en cultuur. 

De workshop bestaat uit 4 woensdagavonden en wordt gehouden in het Milieu Educatief Centrum 
(MEC) in het T-huis te Visdonk, Dennenscheerderdreef 11, Roosendaal. Verder is er een excursie in 
een van de tussenliggende weekenden. 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. 
Programma (onder voorbehoud) 

Datum  Tijd  Les Onderwerp 

Woensdag  11 mei 19:30 – 22:00 uur 1 Introductie, biologie van planten, grassen en 
boterbloemen 

Woensdag  18 mei 19:30 – 22:00 uur 2 Aanpassingen, Composieten, Planten in de stad 

? ? Excursie, plaats wordt later bekend gemaakt 

Woensdag 25 mei 19:30 – 22:00 uur 3 Ontwikkeling en fotosynthese, vlinderbloemen en 
rozenfamilie   

Woensdag 1 juni 19:30 – 22:00 uur 4 Bloei, voortplanting en verspreiding, kruisbloemen 
en lipbloemen 

Aanmeldingen bij Carla van der Burgt, cursussen@ivnroosendaal.nl onder vermelding van “workshop 
planten ” 
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Beheergroep IVN Roosendaal 

Zoals u allemaal weet is Piet van Oeffelen al jarenlang coördinator van de 
Beheergroep IVN Roosendaal. Wat u misschien niet weet, is dat Piet een 
blog bijhoudt. Niet alleen van de werkzaamheden in het Everland, maar 
ook andere anekdotes en verhalen waarbij de mens centraal staat.  

Bent u hier nieuwsgierig naar kijk dan op: 

http://www.brabantslandschap.nl/actueel/blog/?auteur=14 

Dag van het Landschap op 2e Paasdag 

Dag van het Landschap 

De Dag van het Landschap wordt dit jaar georganiseerd 
op 28 maart (2e paasdag). IVN Roosendaal en Brabants 
Landschap presenteren zich op de Pannenhoef. 

Het thema is Vogels (Vroeg uit de Veren). Er zijn weer 3 
excursie momenten, t.w. om  
± 12.00 uur, ± 13.30 uur en om ± 15.00 uur.   

Voor de kinderen is er een korte wandelroute waarin het 
thema vogels terugkomt. 
Verder wordt een “schoolklasje” ingericht om vogels te 
laten zien en hierover te vertellen (eieren, nesten, voer, vogeltrek, silhouetten  etc.) Ook zal er voor de 
kinderen gelegenheid zijn om te tekenen. Bij een poel kunnen ze naar beestjes zoeken. 

Bij de stand van IVN Roosendaal kunt u informatie krijgen over het thema van de dag. 

Bij het Bakhuis kunt u een lekker kopje koffie, thee of fris gebruiken. 

Wij hopen op mooi weer en kijken er naar uit velen van u te begroeten. 

Coby Vromans 
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Planning jeugdnatuurgroep maart t/m juni 2016 (onder voorbehoud) 

19 maart 2016 
GPS-route     14.00 u. – 16.00 u.  

Ook altijd al graag een schat willen vinden? Doe dan mee met onze GPS 
route en kijk waar deze je naar toe voert. Spannend hè! 

16 april 2016 
Speurtocht Emile van Loonpark    14.00 u. – 16.00 u.  

Vandaag gaan we op speurtocht in het Emile van Loonpark. 
Jullie voeren een zoektocht uit aan de hand van foto’s. 
Wie vindt het juiste woorden? 

14 mei  2016      
Vlinderexcursie     14.00 u. – 16.00 u. 

Dit is bij uitstek een periode om vlinders te spotten. We duimen voor 
zonnig weer. Mocht dit niet het geval zijn dan zorgen we voor een leuk 
alternatief. We rekenen op je. 

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. 
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Op bezoek bij...... Ria van Nunen 

De meeste leden van IVN Roosendaal zullen Ria niet kennen en op zich is dat 
heel begrijpelijk, omdat Ria met haar man Frits in Frankrijk woont. Zij beheren 
nu een kleine camping Le-Coterat genaamd (www.le-coterat.nl) aan de rand 
van het dorp Montverdun in het departement Loire. Montverdun ligt in het dal 
van de Loire met uitzicht op de bergen van de Forez, midden tussen Lyon en 
Clermont-Ferrand. Hiermee hebben zij een jarenlange droom verwezenlijkt: 
een mooie plek in Frankrijk, niet al te toeristisch en in 1 dag te bereiken vanuit 
Nederland. In de winter wonen ze enkele maanden in Roosendaal en waar 
haar roots met het IVN liggen. 

In 1978 verhuisde het jonge gezin van Geldrop naar Roosendaal. In Geldrop ontstond Ria’s 
belangstelling voor de natuur en het uitdragen van kennis hierover. Een voorbeeld voor haar waren de 
schoolgidsen die op de basisschool haar oudste kind de natuur in namen. Zij besloot schoolgids te 
worden zodra ze in Roosendaal zouden wonen. Via IVN Breda hoorde ze dat er een kleine afdeling in 
Roosendaal was opgericht en er ook een gidsencursus zou starten. Zij schreef hierop in. Een bijkomende 
voorwaarde was het lidmaatschap van het IVN. De cursusgroep werd onderverdeeld in groepen van vier 
die een werkstuk moesten maken. Van de groep van Ria bleef zij alleen over, maar gelukkig gebeurde 
dit ook met de groep van een andere cursiste, Hanneke Oosterlee. Zij besloten samen verder te gaan en 
maakten een werkstuk over het gebied ten zuiden van camping Zonneland. Leuk detail is, dat tijdens de 
voorbereiding van de wandeling én bij de wandeling zelf een nest met jonge ransuilen kon worden 
getoond. Doordat er een grote groep deelnam aan de gidsencursus was IVN Roosendaal flink gegroeid.  

Bestuurlijk ontstonden er in die tijd roerige tijden. Tijdens de algemene ledenvergadering kwam met 
meerderheid van stemmen een geheel nieuw bestuur tot stand waarin Ria zitting nam. Samen met 
Yvonne de Beer runde zij tweemaal een periode van drie jaar het secretariaat. Twee keer was zij de 
coördinator van een gidsencursus in Roosendaal en één maal in Bergen op Zoom. Na deze laatste zijn er 
kandidaten gezocht om een bestuur te vormen en is de afdeling IVN Bergen op Zoom opgericht.  
Bekende namen uit die periode waren Piet van Oeffelen, Mart Karremans, Marjos Mourmans, Kees Kools 
en Ellie van de Broek. In die tijd zijn ook de werkgroepen ontwikkeld die nu nog aanwezig zijn behalve 
de beheergroep die al eerder actief was. Nu kon het echte gidsenwerk beginnen. Ria gaf het 
schoolgidsenwerk een nieuwe dimensie in Roosendaal e.o.  

Overigens vertelt zij op de camping nog steeds aan kinderen wat zo leuk is aan de natuur en de ouders 
profiteren daar ook van. Ria was ook vertegenwoordigd in het districtsbestuur. En alsof dit nog niet 
genoeg was volgde zij ook de opleiding tot gidsendocent om daarna nieuwe gidsen op te leiden. Veel 
huidige gidsen van IVN maar ook van KNNV zullen nog herinneringen aan Ria hebben. Bij een van haar 
wandelingen met KNNV ontmoette zij de heer Franken (destijds voorzitter van KNNV). Tijdens deze 
wandeling bleek dat Ria in haar jeugd in Zundert vaak in huize Franken was geweest voor pianoles. Dit 
schept natuurlijk een band. Met hem besprak zij haar onbegrip over de kloof tussen IVN en KNNV en 
hield zij een pleidooi om beide instellingen in elkaar te schuiven. Een heel vroeg initiatief dat momenteel 
landelijk en lokaal een hot item is. Ria was en is een gepassioneerd natuurmens die haar kennis graag 
overbrengt op andere mensen. Daarnaast is zij een enthousiast verteller, want pas na twee en een half 
uur namen we afscheid. Bedankt Ria voor je gastvrijheid en je motiverend enthousiasme. 
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Memorie van een IVN-natuurgids 

Een zachte winter, altijd negatief ? 

Het is begin februari wanneer ik deze rubriek schrijf. Als je de computer raadpleegt op langere termijn, 
dan valt er ook geen strenge vorst  meer te verwachten.  Dus een winter zonder ’n periode van strenge 
vorst, behoudens enkele kwakkelende dagen. Was het vorig jaar niet eveneens zo? Vaak wordt dit 
verschijnsel in verband gebracht met de opwarming van de aarde, dus de uitstoot van o.a. CO2 en 
andere vervuilende stoffen, die wij mensen in de lucht brengen, zodat de warmte uitstraling naar het 
‘zwerk’ verhinderd wordt. Het broeikas effect wordt hier dikwijls aangehaald. Vooral het poolijs smelt 
ook verder weg.  Het zal allemaal wel z’n invloed hebben wat wij mensen doen op deze aardbol. Is dan 
alles negatief van zo’n uitblijvende winter, zoals sommige zwartkijkers beweren? Ik heb daar even over 
nagedacht en ben tot de verbazende conclusie gekomen, dat er ook wel voordelen zitten aan zo’n 
uitblijvende winter. Denk b.v. aan de ‘groei’, die er nog in de grassen en sommige  groen blijvende 
naaldbomen en heesters zit! Bij deze temperaturen wordt  er nog CO2 opgenomen uit de lucht en dus 
ook zuurstof geproduceerd. Ik hoorde zelfs iemand zeggen, dat hij nog ’n keer extra zijn gras moest 
maaien. Er worden dus ook uit de grond nog  voedingsstoffen opgenomen door deze ‘groei’ van de 
overblijvende groene planten. Dit is dus weer gunstig voor de wilde bloemen, die het beste tot hun recht 
komen op een armere grond, zodat ze minder concurrentie hebben van de grassen, die theoretisch het 
volgende seizoen nu wat lager blijven.  

En wat te denken van minder lange files op de weg? Bij gladde wegen door bevriezing krijg je langzaam 
rijdend tot stilstaand verkeer, dit betekent in de praktijk veel schakelen van ’n lagere naar een hogere 
versnelling. En dus vooral veel meer uitstoot van CO2, stikstofoxide en fijnstof (roetdeeltjes). Geen ijs of 
sneeuw op de weg betekent dat er geen zout gestrooid hoeft te worden, dus nadien geen uitspoeling 
van dit ‘goedje’ naar de bermen, zodat er geen verzilting van de grond kan ontstaan. Ook betekent het 
bij ’n zachte winter dat er minder mensen in het ziekenhuis belanden, dus geen extra vlieguren voor de 
wintersporters, die ‘brekebeen’ hebben gespeeld op hun wintersportvakantie. Allemaal goed voor het 
milieu.  

En wat vindt u er van als bij u de brandstofrekening veel lager uitvalt dan voorzien? Dus ook veel minder 
energie verbruik bij een zachte winter en minder uitstoot van vervuilende stoffen voor de opwekking 
hiervan. Er wordt ook wel eens gezegd: een wat hardere winter is beter, er gaan dan veel vervelende 
insecten dood.  Maar dat is ook nog maar de vraag,  insecten die overblijven bij een wat zachtere winter 
kunnen m.i. goed dienen als extra voedsel voor de jonge vogels in het voorjaar. De populatie van 
ijsvogels kan zich weer beter ontwikkelen na een zachte winter waarbij de sloten niet allemaal zijn 
dichtgevroren.  

Maar ook de bejaarden en ‘rolstoelers’, kunnen bij een mildere winter met een zonnetje erbij eens ’n 
keertje meer naar buiten…….En als ‘kers op de taart’ (wat mijzelf betreft’)  ik hoef met ’n zachte winter 
niet die dikke met eendenveren gevulde, onmogelijk zware winterjas aan te trekken en de watjes in mijn 
oren kunnen nu wat kleiner zijn. En ook niet die onmogelijke warme ‘indianenmuts’ met afhangende 
kleppen op mijn toch al overbelaste kop te zetten. Die jas en muts  hangen al jaren op de vliering in een 
kast en……………zij hangen daar heel goed! 

Memorie van ’n IVN natuurgids 
Eirda Nedroog 
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Wilde planten en de woonomgeving 

Gele Lis (Iris pseudacorus) 

Mijn interesse voor planten en voor de natuur in zijn geheel begint pas echt 
met de prachtig bloeiende bolgewassen die in de botanische tuinen van 
Wageningen staan. Lopend van college naar practicum geniet ik van de 
sierlijke eenzaadlobbigen met hun elegante, lange bladeren met parallelle 
nerven en vaak grote, symmetrische, drietallige maar vooral felgekleurde 
bloemen. Het zijn allerlei soorten lelie, amaryllis, gladiool, tulp en natuurlijk 
ook iris. In die tijd kom ik nog niet of nauwelijks in bos of hei en ken deze 
exotische bolgewassen beter dan de inheemse iep, es of els. Mijn favoriete 
plaatjesboek is Les Liliaceae van Redouté (tekening, 1802-1816). De blauwe 
irissen van van Gogh hangen jarenlang aan de muur.  

Je begrijpt misschien al wel waar ik naar toe wil. Nu ik veertig jaar later bijna 
nooit meer in een botanische tuin kom en vooral rondstruin op zoek naar 
priegelige, inheemse soorten in onze verarmde landschappen springt mijn hart 
op als ik grote, sierlijke planten met exotisch ogende, heldergele bloemen zie. 
De gele lis is de enige oorspronkelijk Nederlandse vertegenwoordiger van de 
lissenfamilie. We mogen ons gelukkig prijzen dat deze soort van veel 
mineralen houdt. Dat is waarschijnlijk de reden dat hij over heel Nederland is 
verspreid (kaartje van Floron). Bijna al ons water is min of meer verrijkt; 
alleen in arme, zure vennen zul je de gele lis nooit vinden. Op zijn mooist is hij 
in zich ontwikkelende broekbossen en aan de randen ervan. 

De eerder genoemde drietalligheid vind je ook heel duidelijke terug in 
de grote doosvrucht. De zaden liggen in drie rijen gestapeld als 
TopDrop in een rolletje (foto). Als je ze opraapt merk je dat ze 
vederlicht zijn. De zaadhuid bevat zeer luchtig, kurkachtig materiaal 
waardoor ze goed kunnen drijven; handig voor de verspreiding van 
oeverplanten. Maar voor ze zaad kunnen produceren moeten de 
bloemen wel bestoven en bevrucht worden. Daar hebben ze vooral 
hommels voor in dienst. Met hun lange tong kunnen ze bij de nectar 
onderin de bloem. Ze moeten dan langs de honingmerken in een van de drie bloembuizen naar beneden 
kruipen waar ze meteen bedekt worden met stuifmeel. Bij een volgende, iets oudere bloem blijft het 
stuifmeel dan weer plakken aan de hogerop staande en dan rijpe stempels (ook drie natuurlijk). 

Behalve hommels worden ook zweefvliegen en nachtuilen (koperuil) verdacht van 
bestuiving maar er leven nog veel meer dieren van de gele lis. De lissnuitkever 
(oude tekening, Herbst, 1784) leeft van de vruchten, de lisaardvlo leeft van de 
horizontaal kruipende, ondergrondse stengels, de wortelstokken. Ook de bever lust 
trouwens deze wortelstokken. Vaak zie je 
andere bladhaantjes het blad kaal vreten. De 
rupsen van een van onze mooiste uiltjes, het 
goudvenstertje (foto), lusten ook graag gele 
lis. Larven van libellen en juffers maken 
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dankbaar gebruik van de rechtopstaande bladeren en stengels en kruipen omhoog om uit te kunnen 
sluipen tot volwassen schoonheid. We hebben veel van deze leuke beestjes gevonden tijdens onze 
inventarisaties langs de ecologische verbindingszones van Roosendaal. Dat is logisch, die 
verbindingszones bestaan voor het grootste deel uit oever. Toch zijn er nog veel, door mij, onontdekte 
beestjes die samenleven met de gele lis. Er worden wel 5 vretende (micro)vlinders genoemd die ik nog 
niet heb kunnen spotten. Leuk hoor, weer een uitdaging er bij. 

Literatuur: 
‐ Nederlandse Oecologische Flora, wilde planten en hun relaties, Weeda e.a. 2003 
‐ Verspreiding van zaden, Bouman e.a. 2000, KNNV 
‐ https://www.naturetoday.com/ 
‐ www.wildebloemeninfo.nl 
‐ https://nl.wikipedia.org/ 
‐ www.verspreidingsatlas.nl/0665 (Floron) 

Guus Dekkers, februari 2016 
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Terugblikken 

Wandeling Wouwse Plantage 15 november 2015 

Waarom een wandeling altijd door moet gaan 

Jarenlang werd bijna iedere maand een 
cultuur/natuurexcursie naar de Wouwse Plantage 
georganiseerd door Adrie Goorden. Vaak goed bezocht en 
altijd erg informatief. Het zijn de plek en de persoon waar 
en waarvan ik heb leren gidsen. Ik dacht dat mag niet 
verloren gaan.  
 Adrie doet een stapje terug en dat moeten we met man en 
macht proberen te compenseren. Vandaar het besluit om 
toch minstens 1 keer per jaar naar dit indrukwekkende 
gebied te gaan met haar mooie geschiedenis die uitstekend 
is gedocumenteerd door de heemkundekring van Wouw, de 
Vierschaer  (www.de-vierschaer-wouw.nl). 

Het stormde dat het een naam mocht hebben en er was regen voorspeld. Hoe zal dat uitpakken met de 
geplande excursie naar de Wouwse Plantage. Ik wist het niet. Op de parkeerplaats bij de Lodge staan al 
een paar mensen te wachten. Dat is een goed teken. Ik ken niet iedereen; dat is ook een goed teken. 
Bij de Zurenhoek doe ik een beknopt historisch praatje. De Caters wordt genoemd en de markeringseik 

van inmiddels 150 jaar oud wordt bewonderd. Dan lopen 
we naar de sluis in de Bleckloop en krijgen we onze eerste 
verrassing te verwerken. Het stroompje staat helemaal 
droog, hoe kan dat, wat is er aan de hand? Speculaties en 
verzinsels volgen, geen antwoorden. We lopen de Altijd-
kwijt-dreef in en banjeren door een massa bruine 
bladeren van voornamelijk beuken langs het pad. De 
groep krijgt een opdracht; zoek bruine bladeren met een 
groene veeg of spie of nerf. Vera vindt in zo een groene 
oase al snel de mijngang van een zig-zag-beuken-mineer-
mot. Een mooi patroon (zie foto) van een mooi 

microvlindertje. We vinden nog meer mijnen van verschillende soorten insecten, daar is het nu echt de 
tijd van het jaar voor.  Een eindje verderop worden op onooglijke korstzwammen met het loepje toch 
fraaie doolhofjes en gaatjespatronen gevonden. Hierdoor 
gestimuleerd worden nog meer paddenstoelen en hun 
sporen gevonden. Houtzwammen, buikzwammen, 
plaatjeszwammen en trilzwammen worden aangedragen en 
rondgedeeld. Leuk om alle verschillende groepen zo bij 
elkaar te zien. Een heel slagveld met stinkzwammen is zijn 
sporen gelukkig al kwijt. Een paar dagen geleden moet de 
stank ondraaglijk geweest zijn. De witte skeletten staan nog 
wel overeind. Hier en daar zien we nog een vlieg en een 
kever op de paddenstoelen.  De weg wordt vervolgd door 
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het rododendronlaantje en -  hoe is het mogelijk – op 15 november vinden we er nog een heuse, 
levende rododendron –cicade (foto).  Ook de kleine paddenstoeltjes op de aangetaste knoppen zijn goed 

te zien.  
Ondanks de storm is het prima toeven in het bos. De 
enorme woudreuzen (Douglas, grove den, eik en beuk) 
van het woeste gedeelte temperen de wind en maken het 
daar zeer aangenaam. We bewonderen de gestalte van 
deze bomen maar verliezen geen oog voor het kleine. Zo 
ontdekken we feeënlampjes; de witte cocons waarin 
spinnen hun eieren laten uitkomen (foto). Alle 
boomsoorten worden benoemd en besproken. Zo komen 
we nog langs de Servische spar en de Weymoutden. Op 
het laatst is het even zoeken naar de Altijd-kwijt-dreef. 

Maar ik had niet anders verwacht. Onze terugtocht wordt nog opgevrolijkt met het gesjilp van 
verschillende mezensoorten die gezamenlijk door het bos zwerven. Uiteindelijk vinden de deelnemers 
dat we om 11:45 uur te vroeg terug zijn bij het beginpunt. Dat vind ik eerder een compliment dan 
kritiek. Zo een gezellige en enthousiaste groep rondleiden is een voorrecht dat ik nog lang wil kunnen 
genieten, zeker in de Wouwse Plantage. Met dank aan Adrie voor het in de gelegenheid stellen van de 
“jeugd” om het stokje over te nemen.  

Guus Dekkers, 15 november 2015 
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Terugblik jeugdnatuurgroep 

De jeugdnatuurgroep in museum Brabant in Tilburg.	

Zaterdag 12 december maakten we voor het eerst met de 
club een uitstapje met de trein. Het was heel bijzonder, we 
hebben spelletjes gedaan en elkaar moppen en raadsels 
verteld. We kwamen met veel vertraging aan, maar 
hoefden in Tilburg gelukkig niet ver te lopen naar Natuur 
museum Brabant. Dit natuurmuseum is een 
familiemuseum over het leven van plant en dier, met een 
knipoog naar de mens. Er zijn  tentoonstellingen van hoge 
kwaliteit, actieve ontdektochten en natuuractiviteiten... je 
zit er met je neus op de natuur!  
Hier hadden het onze jongelui dan ook prima naar hun zin. 

Zij gingen meteen op onderzoek uit. De tijd vloog. En toen het sluitingstijd was, dook iedereen nog even 
het winkeltje in. Ze konden er geen genoeg van krijgen. De tijd was ook veel te kort geweest, we gaan 
er nog een keer terug naar toe. 

Vogelverrassing in het MEC door de jeugdnatuurgroep. 

Zaterdag 16 januari kwamen er 14 jongens en meisjes 
naar het MEC om een verrassing te maken voor de 
vogels. Het was een echte doemiddag. Eerst werd er een 
jampotje met vet en allerlei zaden gevuld, ook werd er 
een lekkere pindaslinger gemaakt.  
We vroegen ons af of het nu verstandig was om iets voor 
de vogels te maken in deze zachte winter. De 
vogelbescherming bracht ons duidelijkheid. Zie hier hun 
tekst: 

“Wanneer vogels voeren?” 

Vogels gebruiken het hele jaar veel energie. In de winter om zich op temperatuur te houden, in het 
voorjaar om te nestelen en om eieren te leggen, daarna om hun territorium te verdedigen en hun 
jongen groot te brengen. In het najaar moeten ze weer reserves opbouwen voor de winter. U kunt ze 
dus het hele jaar bijvoeren. Ze zullen zich niet volproppen als hun honger gestild is. Ook zullen ze niet 
verleren zelf voedsel te vinden.” 

Nadat de potjes gevuld waren en de pindakettingen geregen, was er tijd voor het pauzehapje. Ook werd 
nog even de tentoonstelling in het MEC bekeken.  
Na de pauze gingen de kinderen het houdertje voor het jampotje versieren. Er werd naar hartenlust 
geverfd en geplakt. Wat waren ze creatief! Het was ook prachtig weer, het zonnetje scheen, daarom 
konden ze nog lekker even naar buiten toen ze klaar waren. We kunnen terugkijken op een gezellige 
middag. 

Corry Vroegrijk 
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Terugblik seniorenactiviteit 23 februari 2016 

Om 13 uur vertrokken wij onder dreigende wolken naar 
“Welkom voor een rondje Welberg” of te wel 
Ommetje Bergh & Vaert. 
Daar gekomen telden we 19 enthousiaste deelnemers. De 
donkere luchten verdwenen, de zon liet zich steeds meer 
zien en onderweg was veel te genieten. Mooie 
vergezichten, de akkerlanden en  
de Klok aan de Canadezenweg. De stemming zat er goed 
in en bleef er goed in, want spoedig werd het meer 
survivallen. De bospaden waren erg nat en drassig. 
Ondertussen werd met vereende krachten een 
deelneemster die wat problemen had door de drassige ondergrond, verder geholpen.  

Tot slot van deze middag dronken wij lekkere koffie en thee bij brasserie Puur in Steenbergen. 
We kunnen terugkijken op een mooie geslaagde middag. 

Jac  

Rondzendbrief van Corry v.d. Bosch  

Corry v.d. Bosch, die  jaren werkzaam was in Oost Afrika (o.a. Oeganda),  gaat met pensioen. Zij 
verzorgde de terugkoppeling voor het goede doelenproject (Derde Wereldbos).  

Gedeelte uit de rondzendbrief 

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Mijn tijd van gaan is nu gekomen. Mijn beslissing om 
terug naar Nederland te gaan, wordt nu zoetjesaan werkelijkheid. De volgende rondzendbrief zal dus 
niet meer vanuit Oost Afrika worden verstuurd, maar vanuit Nederland.  
Het regelmatige contact, zowel met Huyslinci als met Panyangara, zal gewoon doorgaan, dus ik kan 
jullie op de hoogte houden van wat er reilt en zeilt. 
Lieve mensen, hartelijk dank voor jullie trouwe belangstelling voor, jullie interesse in en de hulp voor het 
werk dat ik in Oost Afrika mocht doen. Ik hoop en wens dat we daarmee verder kunnen gaan, zij het op 
een andere manier. 

Ik kan alleen maar dankbaar zijn dat ik ruim zeventien jaar heb mogen en kunnen doen wat ik altijd als 
mijn droomwens heb gekoesterd. En tegen die achtergrond ben ik blij dat ik vertrek op het moment dat 
ik het werk nog zeker ambieer, maar ook nog energie genoeg heb om in Nederland niet te hoeven 
stilzitten. 

Laat het leven maar bepalen wat er nog voor me is weggelegd. Ik kan alleen maar met een tevreden en 
dankbaar hart terug kijken op wat is geweest. 

Lieve groeten en tot een volgende keer! 

Corry 
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Landelijke IVN-Ledendag 

IVN'ers weten hoe belangrijk natuur in de directe leefomgeving is. Wij gunnen het elke Nederlander te 
kunnen genieten van zo veel mogelijk groen dichtbij huis. Gemeenten besteden hier steeds meer 
aandacht aan, want een groene gemeente is een vitale en aantrekkelijke gemeente. En het klimaat vaart 
er wel bij. Laat je ook inspireren over natuur dichtbij en ontmoet honderden andere IVN’ers! 

Tijdens de IVN Ledendag op zaterdag 16 april 2016 is er veel aandacht voor natuur dichtbij! Op de 
website ivn.nl/ledendag vind je meer informatie over het programma.  Op deze pagina vind je ook de 
link naar het aanmeldformulier. 

Informatie van IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e/o

Voor de eerste helft van 2016 is een boeiend programma aan presentaties samengesteld rond het thema 
“dichtbij huis”. 

Donderdag 17 maart: Kleine zoogdieren om het huis, Peter Twisk 

Een roodborstje en allerlei soorten meesjes zien we graag in onze tuin maar van ratten en muizen 
moeten we echt niets hebben, maar ligt dat misschien aan ons eigen gedrag? Zijn er ook wettelijk 
beschermde diersoorten rondom ons huis? Kunnen we ook diersoorten stimuleren om onze tuin te 
bezoeken? Peter Twisk weet antwoord op (bijna) al uw vragen! Een zeer interessante avond! 

Donderdag 21 april: De wondere wereld van de vogels dichtbij huis, Aad de Boer 

Aad de Boer laat u via een fotopresentatie zien wat u dichtbij huis aan soorten vogels kunt verwachten. 
En dat is vast veel meer dan u denkt. Aad laat ons op een andere manier naar de vogels kijken, zodat 
we daarna meer, en met meer plezier, zien wat er zoal te zien valt zonder dat we daarvoor verre reizen 
hoeven te maken. 

Donderdag 19 mei: Natuurfilms van Cor Speek 

Cor houdt zich al jaren bezig met het maken van natuurfilms. Een kleine greep uit zijn “repertoire”:  
 “Hoor wie klopt daar” Piet, wordt hier dus vervangen door De Specht.
 Texel met weidevogels.
 Lac du Der – Kraanvogels die hier in Frankrijk altijd een tussenstop maken.
 Vier geweldige natuurgebieden in Polen.

Het exacte programma voor deze avond is nog niet vastgesteld maar een klein reisje zit er vast wel in! 

Noteer bovenstaande data alvast in uw agenda!! Voor alle avonden geldt: 
Aanvang 20.00 uur, Natuurmuseum - Lange Brugstraat 61 – Etten-Leur 
Leden gratis toegang en niet leden € 2,00 
U kunt zich nu al aanmelden via: secretaris@ivn-etten-leur.nl 
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Werkgroepen en contactpersonen 

Werkgroepen 
Jeugdnatuurgroep Corry Vroegrijk
Beheerwerkgroep Piet van Oeffelen
Cursussen Carla v.d. Burgt 
Publieksactiviteiten Coby Vromans

  corryvroegrijk@kpnmail.nl  
 pietvanoeffelen@gmail.com;
 cursussen@ivnroosendaal.nl 
 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 
Public relations Resie Beulen 

 ad.hellemons@gmail.com
 pr@ivnroosendaal.nl 

Contactpersonen 
Gierzwaluwen en echte 
zwaluwen  

Marjos Mourmans 

Groenwinkel Annemarie Willems
Vogels Cees van Overveld 

 marjosmourmans@planet.nl 

  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 

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).  

anwilmu@ziggo.nl 




