Nieuwsflits IVN Roosendaal
Juli 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.

Eindelijk, we mogen weer langzamerhand gaan beginnen met het opstarten van activiteiten. Na ruim
anderhalf jaar stil te hebben gelegen zijn er nu weer mogelijkheden (tenminste bij het schrijven van
deze nieuwflits) om met elkaar de natuur in te gaan. En dat bedoel ik ook letterlijk want voorlopig
kunnen we nog niet met een grote groep binnen aan de slag. Cursussen, themabijeenkomsten en een
ledenvergadering zijn helaas nog niet mogelijk. Maar wel met een aantal de buitenlucht in.
Vandaar dat we met deze nieuwsflits jullie op de hoogte brengen van onze eerste buitenluchtactiviteiten.
Seniorenactiviteiten
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 28 september

Heemtuin Rucphen

Foto overgenomen van de website
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Zoals gebruikelijk verzamelen we voor een fietstocht bij het MEC waar we om 13.30 uur vertrekken
richting Rucphen. In Rucphen aangekomen krijgen we een rondleiding in de heemtuin door het
personeel . Na de wandeling kunnen we daar een lekkere consumptie genieten.
De kosten voor de heemtuin bedragen € 6 per persoon maar namens het IVN zal de helft voor onze
rekening worden genomen. IVN-leden betalen dus € 3. Niet leden uiteraard het volledige bedrag.
Afrekenen contant voor vertrek.
Deze keer dient u zich vooraf aan te melden in verband met het inschakelen van de gidsen
in de heemtuin. Aanmelden tot uiterlijk 19 september via van.nassau@home.nl of
telefonisch: 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

Foto van de website

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
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