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Voorwoord.
Een slecht jaar voor de natuureducatie in Waalwijk. Na het afscheid van de Jeugdnatuurwacht is de gemeente
Waalwijk dit jaar gestopt met de bijdrage aan de natuureducatie voor kinderen van de basisscholen. Naar
schatting 2500 kinderen trokken er de afgelopen 7 jaar minstens eenmaal per schooljaar op uit om in De
Biesbosch of de Loonse en Drunense Duinen een avontuurlijke dag te beleven. Dat is nu voorbij.
De natuurbeleving wordt nu overgedragen aan de ouders en de leerkracht. Met alle respect voor beiden maar
in de meeste gevallen betekent dit voor de kinderen dat hun enige echte natuurervaring verdwijnt.
Wij beseffen hoeveel werk en tijd het alle mensen van de JNW de afgelopen meer dan 30 jaar heeft gekost om
kinderen letterlijk het bos in te sturen en moesten dan ook concluderen dat dit niet iets was dat wij als IVNDe Waerdman er even bij konden doen.
Het minste dat wij als natuurliefhebbers kunnen doen is onze (klein)kinderen wel die natuurervaring te geven
en ze zo veel mogelijk mee naar buiten te nemen.
Een hartelijke groet en prettige feestdagen.
Het bestuur

Ganzentocht naar Zeeland.
Onze jaarlijkse ganzentocht zal gehouden worden op 23 februari 2013. We vertrekken exact 08.00 uur vanaf
het Anton Pieckplein te Drunen. We hopen weer op een volle bus. 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 een winterwandeltocht door het natuurgebied “De 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 vrijdag 28 december 2012 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 14.30 uur weer terug.
Er zijn geen kosten aan verbonden. In verband met de consumpties moet u zich wel aanmelden. Dat kan bij
Piet de Jongh per e-mail pdejongh@waalwijk.nl of Giel de Haan, 0416-335294.
P. de Jongh

Voorjaarscursus met als leidraad “Nog vast te stellen”.
Komend voorjaar wordt deze cursus gegeven in De Bonte Hoeve, Hogevaart te Sprang-Capelle. De cursusdata
zijn op donderdagen van 20.00 t/m 22.00 uur. Start in maart 2013. Verdere data voor cursus en buitenexcursie wordt later vastgesteld.
De kosten voor deze cursus zijn € 25,00. Niet leden € 35,00. 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.

Natuurfoto-expositie.
Stan van Dongen exposeert de gehele maand januari 2013 in het Gemeentehuis Waalwijk, Taxandriaweg 6 te
Waalwijk.
Een 50-tal fullcolour foto’s, gemaakt in de directe omgeving van Waalwijk, zijn te bezichtigen.
Openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag 09.00 t/m 17.00 uur.
dinsdag en donderdag 18.00 t/m 20.00 uur.
Contributie.
Vanaf januari 2013 kunt u uw contributie betalen via rekeningnummer: 3607053 t.n.v. IVN afd. de Waerdmande Langstraat te Waalwijk o.v.v. contributie 2013.Leden € 15, huisgenootleden € 2,50 en donateurs € 10.
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10.30 Winterwandeling vanaf de parkeerplaats aan het Halve Zolen fietspad aan
de Julianalaan te Sprang-Capelle. Aanmelden, zie info in nieuwsbrief.
------- Natuurfoto-expositie door Stan van Dongen tijdens de openingsuren in de
maand januari in het gemeentehuis van de gemeente Waalwijk,
Taxandriaweg 6 te Waalwijk.
13.30 Nieuwjaarsreceptie.
Café-restaurant De Roestelberg, Roestelbergseweg 2, Kaatsheuvel.
10.00 Wandeling vanaf Café “De Klinkert” te Drunen. Let op: (Duinwandeling) duurt
3 uren.
20.00 Lezing. Grauwe Klauwier door Ruud van Dongen. De Haven, Leefdaelhof 11
te Waalwijk.
10.30 Winter-themawandeling. Vertrek vanaf parkeerterrein Vijverlaan (t.h.v.
voormalig zwembad) te Waalwijk. Alleen voor leden en donateurs van onze
vereniging. Vooraf aanmelden niet noodzakelijk.
09.00 Veldwerkgroep.
13.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
10.00 Wandeling vanaf Café-restaurant De Roestelberg, Roestelbergseweg 2,
Kaatsheuvel.
20.00 Lezing. Het klimaat wenkt de dieren door Rini Kerstens. De Haven,
Leefdaelhof 11 te Waalwijk.
09.00 Veldwerkgroep.
08.00 Ganzentocht naar Zeeland. Aanmelden, zie info in nieuwsbrief.
13.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
10.00 Wandeling vanaf Café Bos en Duin, Oude Bossche Baan 1, Udenhout
20.00 Lezing. Brabantse landgoederen door Thijs Caspers. De Haven, Leefdaelhof
11 te Waalwijk.
09.00 Veldwerkgroep.
20.00 Plantenwerkgroep. Vergadering bij Theo Boonmann.
09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
10.00 Wandeling in De Brand, Café Boslust, Schoorstraat 37 (parkeerplaats),
Udenhout.
09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
10.00 Wandeling vanaf parkeerterrein Vijverlaan (t.h.v. voormalig zwembad) te
Waalwijk.
10.00 Wandeling De Langstraat vanaf parkeerplaats Julianalaan (voormalige
spoorwegovergang), Sprang-Capelle.
19.00 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
10.00 Wandeling Westloon vanaf Café-restaurant De Roestelberg,
Roestelbergseweg 2,Kaatsheuvel.
19.00 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
10.00 Wandeling Giersbergen vanaf Café De Drie Linden te Giersbergen.

Voor informatie over Plantenwerkgroep kunt u contact opnemen met Theo Boonmann tel. 0416-376378
Voor informatie over Landschapsbeheer kunt u contact opnemen met Henk van Gelder tel. 0416-333247
Voor informatie over 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

