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Voorwoord
Hoe mooi is Waalwijk? Dat hangt er helemaal van af welk verhaal je wilt vertellen. Kijk je met de
ogen van Ad Wagemakers of mijzelf dan zie je dat er veel schoons verdwenen is en dat je op zoek
moet naar het bijzondere. Henk van Gelder geniet van de zang van de merel en de vlucht van de
spreeuw. Die weet dus zowat van alles opgewekt te geraken. Johan van Eersel heeft oog voor beide
natuurbelevingen. In zijn films leef je mee met een fuut die zijn jongen grootbrengt maar word je
ook in vervoering gebracht door de moerassprinkhaan en de welriekende nachtorchis.
Wilt u samen met Johan op zoek naar de natuur in Waalwijk dan kunt u bij hem een of twee DVD ’s
van onze lokale natuurgebieden en het leven dat er zich afspeelt bestellen. U haalt er het voorjaar
mee in huis! De ene DVD gaat over de natuurgebieden en in de andere maakt u de seizoenen mee.
Mail naar johanvaneersel@tele2.nl met adres en telefoonnummer en bestel. De DVD ’s zijn ook op
onze winteravonden en wandelingen te koop voor € 10, Prettige feestdagen namens het hele bestuur.
Piet de Jongh

Ganzentocht naar Zeeland.
Onze jaarlijkse ganzentocht zal gehouden worden op 19 februari 2011. We vertrekken exact 08.00 uur vanaf
het Anton Pieckplein te Drunen. We hopen uiteraard weer op een volle bus. De tocht vindt weer plaats onder
de bezielende leiding van Kees Bolkenbaas, die ons elk jaar weer nieuwe en al jaren bekende plekjes laat zien.
Tussen 17.00 en 18.00 uur zijn we weer terug. Uiteraard worden ’s -morgens weer een paar kopjes koffie
gedronken met een ……. U dient zelf uw lunch mee te nemen. De kosten voor deze dagtocht zijn 17,50 euro
per persoon, incl. genoemde koffie. Het bedrag gelieve u tijdens de busrit contant en gepast te betalen.
Voor eventuele informatie tussen 19.00 en 20.00 uur te bellen met Stan van Dongen (0416-335777) tevens
aanmelden via zijn e-mailadres mogelijk. ( pa3ebf@home.nl )
Pas op: Aanmelden is betalen. Wees er snel bij want vol=vol.

Winterwandeltocht door het Slagenlandschap.
IVN-De Waerdman organiseert samen met Platform de Langstraat en de gemeente Waalwijk een
winterwandeltocht door het natuurgebied “Langstraat” van Staatsbosbeheer. Onder leiding van deskundige
gidsen komt u al wandelend alles te weten over de bijzondere natuur en de geschiedenis van dit gebied. Ook
wordt stilgestaan bij de plannen voor de toekomst.
Op donderdag 30 december 2010 vertrekken we om 10.30 uur vanaf de parkeerplaats aan het Halve Zolen
fietspad aan de Julianalaan te Sprang-Capelle. Om ca 12.00 uur is er een pauze waarbij er soep en roggebrood
met spek wordt aangeboden. We vervolgen hierop de tocht om 13.00 uur en zijn rond 15.00 uur weer terug.
Er zijn geen kosten aan verbonden en alle deelnemers krijgen een wandelgids van het gebied aangeboden. In
verband met de consumpties moet u zich wel aanmelden. Dat kan bij Piet de Jongh op pdejongh@waalwijk.nl
of op het gemeentehuis 0416-683885.
P. de Jongh
Consulent Natuur en Milieueducatie.
Voorjaarscursus met als leidraad “Verwondering”.
Komend voorjaar wordt deze cursus gegeven in De Haven, Leefdealhof 11 te Waalwijk. De voorlopige
cursusdata zijn 10 maart, 24 maart, 14 april en 28 april 2011. Tevens vindt in mei een excursie plaats.
De kosten voor deze cursus zijn € 25,00. U kunt zich tussen 19.00 en 20.00 uur aanmelden bij Kees Kraneveld
tel. 0416-336499 en tevens is aanmelden via zijn e-mailadres mogelijk. (kees.kraneveld@ivndewaerdman.nl ).

Wees er snel bij want vol=vol.

Cursus “Libellen en vlindercursus”.
In het kader van de inventarisatie van de biodiversiteit in onze gemeente willen we volgend jaar de libellen en
vlinderstand in onze natuur gaan volgen. Hiervoor zoeken we enthousiaste vrijwilligers.
Leden die volgend jaar onder deskundige leiding op onderzoek willen gaan, bieden we een cursus
inventariseren van deze interessante diersoorten aan. In een aantal avonden zult u wegwijs gemaakt worden
waarna u zelf buiten op pad gaat.
Voelt u hier iets voor dan kunt u zich bij Piet de Jongh aanmelden. Let op er is slechts voor een beperkte groep
plaats en als u deelneemt wordt er verwacht dat u daadwerkelijk gaat inventariseren en een rapport van uw
bevindingen kunt opmaken.
Wie doet mee?
In verband met het beperkt aantal deelnemers moet u zich wel aanmelden. Dat kan bij Piet de Jongh op
pdejongh@waalwijk.nl of op het gemeentehuis 0416-683885.
P. de Jong
Consulent Natuur en Milieueducatie.
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10.00 Wandeling vanaf Café “De Klinkert” te Drunen. Let op: (Duinwandeling) duurt
3 uren.
20.00 Lezing. Vogels in de Langstraat e.o. door Bert Verschuren. De Haven,
Leefdealhof 11 te Waalwijk.
13.30 Nieuwjaarsreceptie.
Café-restaurant De Roestelberg, Roestelbergseweg 2, Kaatsheuvel.
20.00 Vogelwerkgroep. Bijeenkomst. De Haven, Leefdealhof 11 te Waalwijk.
09.00 Veldwerkgroep.
20.00 Lezing. Poolse Natuur door Piet de Jongh. De Haven, Leefdealhof 11 te
Waalwijk.
13.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
10.00 Wandeling Duyksehoef vanaf Café De Efteling, Horst 51, Kaatsheuvel.
08.00 Ganzentocht naar Zeeland. Aanmelden, zie info in nieuwsbrief.
09.00 Veldwerkgroep.
20.00 Lezing. Het lege landschap van West-Europa door Petra van de Wiel. De
Haven, Leefdealhof 11 te Waalwijk.
13.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
10.00 Wandeling vanaf Café De Drie Linden, Giersbergen.
09.00 Veldwerkgroep.
20.00 Plantenwerkgroep. Vergadering bij Ria.
09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
10.00 Wandeling in De Brand, Café Boslust, Schoorstraat 37 (parkeerplaats),
Udenhout.
20.00 Jaarvergadering voor leden. De Haven, Leefdealhof 11 te Waalwijk.
10.00 Wandeling vanaf Café-restaurant De Roestelberg, Roestelbergseweg 2,
Kaatsheuvel.
09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
10.00 Wandeling De Langstraat vanaf parkeerplaats Julianalaan (voormalige
spoorwegovergang), Sprang-Capelle.
19.00 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
10.00 Wandeling vanaf Café-restaurant Bos en Duin, Oude Bossche Baan 1,
Udenhout.
19.00 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
10.00 Wandeling Westloon vanaf Café De Efteling, Horst 51, Kaatsheuvel.
Plantenwerkgroep kunt u contact opnemen met Theo Boonmann tel. 0416-376378
Vogelwerkgroep kunt u contact opnemen met Kees Kraneveld tel. 0416-336499
Landschapsbeheer kunt u contact opnemen met Henk van Gelder tel. 0416-333247
Lezingen kunt u contact opnemen met Ad van Oosterhout tel. 013 - 5710944

Het bestuur wil het gebruik van e-mail voor het toesturen van de nieuwsbrief en andere stukken
promoten. Het bespaart kosten. Doe mee en stuur een mail aan het secretariaat.
giel.dehaan@ivndewaerdman.nl

Groeten, Giel de Haan
Kijk eens op de site van onze vereniging www.ivndewaerdman.nl

