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Voorwoord
Op de laatste bestuursvergadering ontstond een discussie over onze IVN statuten. Enkele
bestuursleden zitten al meer dan 25 jaar en sommigen via De Waerdman al 30 jaar op dezelfde
stoel. De vraag of we iedere periode van drie jaar zouden moeten aangrijpen om bestuursleden te
vervangen kwam, slechts kort, ter tafel. Zolang er zich niemand meldt om zitting te nemen en er
ook niemand aangeeft om te stoppen gaat de huidige club met veel plezier en enthousiasme door.
Ik hoop dat u het hiermee eens bent. Wie hier iets over wil opmerken is van harte uitgenodigd op
26 april op onze jaarvergadering. Wilt u gewoon komen luisteren naar ons en de lezing van Cees
Bolkenbaas, dan zien we u ook graag verschijnen.
Tot ziens
Piet de Jongh
IVN - Ledendagtocht.
Onze jaarlijkse ledendagtocht zal gehouden worden op 28 mei 2011. We vertrekken exact 08.00
uur vanaf het Anton Pieckplein te Drunen. We hopen uiteraard weer op een volle bus. Een tocht die
ons elk jaar weer nieuwe en al jaren bekende plekjes laat zien. In de ochtend gaan we naar, ten
noordoosten van Nijmegen, naar de Ooijpolder daarna naar De Millingerwaard. Rond 18.00 uur zijn
we weer terug. Uiteraard wordt ’s -morgens weer een paar kopjes koffie gedronken met iets erbij.
U dient zelf uw lunch mee te nemen. De kosten voor deze dagtocht zijn €17,50 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. (pa3ebf@home.nl).
Pas op: Aanmelden is betalen.

Wees er snel bij want vol=vol.

Werkgroep Landschapsbeheer
De Werkgroep Landschapsbeheer zet zich actief in voor onderhouden van kleine
landschapselementen. Dat is reuze belangrijk, want bijvoorbeeld de Steenuil kan nauwelijks
overleven zonder oude Knotwilgen. Goed onderhoud van de wilgen is daarom essentieel, zodat er
voldoende broedplaatsen voor deze soort zijn. Zo’n 4 tot 6 keer per jaar trekt een groep van
ongeveer 10 tot 20 vrijwilligers er op uit om in de natuur actief bezig te zijn. Vaak zijn zij werkzaam
in de fraaiste plekjes van bijvoorbeeld het natuurgebied van De Langstraat. De activiteiten richten
zich met name op het snoeien, zagen en verzamelen van het snoeihout van de vele Knotwilgen en
Elzen die ons landschap en de natuur rijk is. Natuurlijk gaat het ook om de gezelligheid. Vaak
worden onder het genot van koffie/thee en een lekkernij van allerlei natuurzaken besproken.
Om al dit werk mogelijk te maken kan de Werkgroep gebruik maken van de “Knotterkar” die door
één van de vrijwilligers speciaal voor deze doeleinden ter beschikking wordt gesteld. Ook het
gereedschap zoals snoeizagen, takkenscharen, snoeischaren, stokzagen en zelfs kettingzagen
kunnen bij de werkzaamheden worden ingezet. Gelukkig wordt het materiaal daarbij goed
onderhouden, want dat maakt het zware werk een stuk aangenamer.
Bijbehorend foto ’s zijn bij de digitale versie toegevoegd op pagina 3.
Indien u interesse heeft om zich ook actief voor de natuur en het landschap in te zetten neem dan
contact op met Henk van Gelder. Hij is te bereiken via het e-mailadres
henk.vangelder@ivndewaerdman.nl of telefonisch op nummer 0416-333247.

Jaarvergadering.
1 Opening, berichten van verhindering en algemene beschouwing door de voorzitter.
2. Verslag algemene ledenvergadering van 15 april 2010. (Op aanvraag verkrijgbaar, liefst per e-mail)
3. Jaarverslag secretaris 2010. Wordt voor de vergadering uitgereikt.
4. Financieel jaarverslag penningmeester 2010. (Op aanvraag verkrijgbaar, liefst per e-mail)
5. Verslag kascommissie 2010 en benoeming leden kascommissie 2011
6. Begroting 2012. (Op aanvraag verkrijgbaar, liefst per e-mail)
7. Verkiezing bestuursleden.
Aftredend is Giel de Haan. Hij stelt zich herkiesbaar.
Andere kandidaten kunnen zich bij de secretaris melden tot uiterlijk één dag voor de algemene
ledenvergadering.
8. Wensen, suggesties en rondvraag.
9. Sluiting.
Pauze
Na de pauze vertoont Kees Bolkenbaas een diaserie over zijn trip naar Zuid-Afrika.
Voorjaarscursus met als leidraad “Verwondering”.
Komend voorjaar wordt deze cursus gegeven in De Haven, Leefdealhof 11 te Waalwijk. De voorlopige
cursusdata zijn 17 maart, 24 maart, 14 april en 28 april 2011. Tevens vindt op 26 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 ).
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08.00 Vogelwerkgroep. Maltapolder. Vertrek vanaf Rembrandtpark te Waalwijk
09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
10.00 Wandeling in De Brand, Café Boslust, Schoorstraat 37 (parkeerplaats),
Udenhout.
07.00 Vogelwerkgroep. Plantloon. Vertrek vanaf parkeerterrein Hoefsven te
Waalwijk.
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.
08.00 Vogelwerkgroep. Zouweboezem. Vertrek vanaf Rembrandtpark te Waalwijk
10.00 Wandeling De Langstraat vanaf parkeerplaats Julianalaan (voormalige
spoorwegovergang), Sprang-Capelle.
19.00 Inventarisatie door plantenwerkgroep.
08.00 Vogelwerkgroep. Ooipolder. Vertrek vanaf Rembrandtpark te Waalwijk
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.
20.00 Vogelwerkgroep. Vergadering. De Haven, Leefdealhof 11 te Waalwijk.
20.00 Lezing door Henk van Gelder over Vogels in de polders van Waalwijk e.o. De
Haven, Leefdealhof 11 te Waalwijk.
20.00 Lezing door Ernst-Jan van Haaften over Libellen. De Haven, Leefdealhof 11 te
Waalwijk.
20.00 Lezing door Peter Schulte over De Brand (natuurfilm(s)). De Haven,
Leefdealhof 11 te Waalwijk.
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

Foto ’s Werkgroep Landschapsbeheer.

