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Voorwoord.
Het einde van het jaar is altijd hét moment voor een bespiegeling en voor sommigen om eens lekker culinair
uit te halen. Welnu, ik doe dat bij dezen beiden. Neem nu de beslissing om geen dieren meer in het circus toe
te laten. Geen olifanten en tijgers meer die kunstjes vertonen. Maar wat dacht de minister van paardrijden en
zeehondenshows? Niet in het circus maar wel in een manege of in een bassin? Wat moeten we met een hond
aan de lijn, een kanarie in een kooitje of een marmot in een molentje, ook verbieden?
Het meest tragisch is natuurlijk de hele veehouderij. Dieren die gehouden worden om te worden geslacht en
opgegeten of nog erger om van hun huid een jas te maken. Duizenden kippen en varkens op elkaar gepakt om
na een vreselijk leven afgemaakt te worden. Denkt u niet dat het “wild” dat u met bijvoorbeeld konijn, eend,
en hert met kerst serveert beter af is geweest. Wordt hier door de regering één woord aan vuil gemaakt? Nee,
maar gelukkig zijn de circusdieren voortaan verlost van hun kwelling. Nu nog wachten de dierentuindieren, de
huisdieren en de suikerbeesten op hun verlosser. Op 25 december zal deze heiland nog zeker niet arriveren
voor de miljoenen dieren in hun stinkende stallen. Meten met twee maten noem ik het.
Prettige feestdagen ook namens alle bestuursleden

Piet de Jongh

Ganzentocht naar Zeeland.
Onze jaarlijkse ganzentocht zal gehouden worden op 21 februari 2015. 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 20,00 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 dinsdag 30 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.
Met vriendelijke groet,
Giel de Haan

Ondergaande zon na sneeuwval.

Contributie 2015.
Vanaf januari 2015 kunt u uw contributie betalen via rekeningnummer: NL49INGB0003607053
t.n.v. IVN De Waerdman-De Langstraat te Waalwijk o.v.v. contributie 2015. Leden € 15, huisgenootleden
€ 2,50, donateurs € 10 en huisgenootdonateurs € 2,50.
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
ca. 3 uren.
20.00 Lezing. Sprinkhanen en krekels door Gerard Compiet. De Haven, Leefdaelhof
11 te Waalwijk.
09.00 Veldwerkgroep.
10.00 Wandeling Plantloon vanaf parkeerterrein Hoefsvenlaan te Waalwijk.
20.00 Lezing. Verrassend vogels kijken dicht bij huis door Koos Dansen. De Haven,
Leefdaelhof 11 te Waalwijk.
13.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
09.00 Veldwerkgroep.
08.00 Ganzentocht naar Zeeland. Aanmelden, zie info in nieuwsbrief.
10.00 Wandeling Café 'de Drie Linden’ te Giersbergen.
20.00 Lezing. Natuur in De Langstraat door Piet de Jongh. De Haven, Leefdaelhof
11 te Waalwijk.
13.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
09.00 Veldwerkgroep.
20.00 Jaarvergadering.
10.00 Wandeling in De Brand, Café Boslust, Schoorstraat 37 (parkeerplaats),
Udenhout.
09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
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 Rustende Jager', Oude Bossche Baan 11 Biezenmortel.
19.00 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
10.00 Wandeling door bos en duin 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.ivn.nl/afdeling/ivn-de-waerdman

