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Voorwoord.
Heeft u ook de film De Nieuwe Wildernis gezien? Indrukwekkend nietwaar. Wat mij het meest trof is de
onvoorstelbare hardheid van de natuur. Hoe moeilijk is het om als dier in de natuur te overleven en de strijd
aan te gaan met de elementen, je belagers en ook je soortgenoten. Koude, voedselgebrek, roofdieren en
ziekten zijn dagelijkse zaken waar dieren in de vrije natuur mee te maken hebben. Een dier moet toch geheel
anders in elkaar zitten dan wij als denkende mensen. Lijdzaam laten de paarden, de ganzen en alle andere
dieren de ellende over zich heenkomen. De soort telt, het individu is onbelangrijk. Voedsel verzamelen en in
het voorjaar je voortplanten, de rest is onbelangrijk. Hoe anders vergaat het ons en zeker in deze eindejaar
tijd.
Wellicht iets om onder de kerstboom over na te denken. Hoewel er natuurlijk overal op de wereld ook mensen
zijn die alles in het werk moeten stellen om te overleven.
Vanuit een behaaglijk warme kamer wens ik u namens het bestuur fijne feestdagen en graag tot in 2014 op
onze activiteiten.
Piet de Jongh
Ganzentocht naar Zeeland.
Onze jaarlijkse ganzentocht zal gehouden worden op 25 januari 2014. 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 nog steeds 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.
Stan van Dongen

Winterwandeltocht door het Slagenlandschap.
Beste leden en donateurs van IVN De Waerdman,
Wandelt u op vrijdag 27 december mee door het schitterende Slagenland bij Sprang-Capelle? IVN De
Waerdman-De Langstraat organiseert samen met de gemeente Waalwijk en het Platform de Langstraat een
winterwandeltocht door het natuurgebied De Langstraat van Staatsbosbeheer.
De wandeling begint om 10.30 u. en eindigt rond 14.30 u. Tussen 12.00 u. en 12.45 u. wordt er gepauzeerd met
soep en roggebrood met spek op de Bonte Hoeve van de familie Verhoeven. IVN De Waerdman trakteert nog
op een borreltje. In verband met de consumpties moet u zich wel aanmelden. Dat kan bij Piet de Jongh per email pdejongh@waalwijk.nl of per telefoon bij Giel de Haan 0416-335294. Er zijn geen kosten aan verbonden.
De startlocatie is de parkeerplaats aan het Halve Zolenfietspad aan de Julianalaan te Sprang-Capelle. Het is
belangrijk om goede schoenen aan te trekken.
P. de Jongh
Voorjaarscursus met als leidraad “Bomen over bossen”.
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 30 januari 2014. Verdere data zijn 27 februari, 27
maart en 17 april voor cursus en de datum voor een eventuele buiten-excursie 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.

Kees Kraneveld

Contributie.
Vanaf januari 2014 kunt u uw contributie betalen via rekeningnummer: 3607053 t.n.v. IVN afd. de
Waerdman-de Langstraat te Waalwijk o.v.v. contributie 2014.Leden € 15, huisgenootleden € 2,50 en
donateurs € 10.
Het Bestuur
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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.
----- In januari geen bijeenkomst van de plantenwerkgroep.
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. De Middelste Bonte Specht door Ruud van Dongen. 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-restaurant De Roestelberg, Roestelbergseweg 2,
Kaatsheuvel.
20.00 Lezing. Hommels door Marie Jose Duchateau. De Haven, Leefdaelhof 11 te
Waalwijk.
09.00 Veldwerkgroep.
13.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
10.00 Wandeling Plantloon vanaf parkeerterrein Hoefsvenlaan te Waalwijk
20.00 Lezing. ????????????? door Ineke en Piet de Jongh. De Haven, Leefdaelhof 11
te Waalwijk.
09.00 Veldwerkgroep.
09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
10.00 Wandeling in De Brand, Café Boslust, Schoorstraat 37 (parkeerplaats),
Udenhout.
20.00 Jaarvergadering.
09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
10.00 Wandeling Westloon vanaf Café-restaurant De Roestelberg,
Roestelbergseweg 2,Kaatsheuvel.
10.00 Wandeling De Langstraat vanaf parkeerplaats Julianalaan (voormalige
spoorwegovergang), Sprang-Capelle.
19.00 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
10.00 Wandeling Café 'de Drie Linden' te Giersbergen.
19.00 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
10.00 Wandeling door bos en duin vanaf Café Bos en Duin, Oude Bossche Baan 1,
Udenhout.

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

