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IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILEUEDUCATIE
AFDELING DE WAERDMAN – DE LANGSTRAAT
Secr. Breitnerstraat 1
5143 HN Waalwijk
Tel. 0416-335294
giel.dehaan@ivndewaerdman.nl
Internet: www.ivn.nl/afdeling/ivn-de-waerdman.

Voorwoord
Er wordt gewerkt in De Brand en dat is bijzonder. Nadat in 1990 besloten was om een Ecologische
Hoofdstructuur te ontwikkelen mochten er regionaal allerlei mensen meedenken over hoe we die zouden
vaststellen. Piet de Bont en ondergetekende zaten toen voor De Brand in een werkgroep met vooral veel
boeren. We hebben in de jaren daarna de begrenzing vastgesteld en ons gebogen over de natuurdoelen.
Nu na 27 jaar wordt er eindelijk gewerkt aan de realisatie. De Zandley gaat dicht en het gebied wordt vernat,
de hoofddoelstelling van het natuurbeheer voor dit gebied komt in zicht. Het heeft even geduurd. Eigenlijk is
er nog maar één gebied in Brabant waar het proces nog langer op zich laat wachten en dat is……?
Het Slagenlandschap in natuurgebied De Langstraat. Daar gebeurt zelfs de komende jaren nog niets anders
dan praten, schrijven, tekenen en alles daarna weer opnieuw doen. Alles bij elkaar is het opzetten van natuur
een zeer frustrerende activiteit. Het afbreken daarentegen gaat veel sneller.
Piet de Jongh

Ledendagtocht naar o.a. landgoed Haanwijk (St. Michielsgestel) en Landgoed Tongelaar (Mill).
Onze jaarlijkse dagtocht zal gehouden worden op 10 juni 2017. We vertrekken exact 08.30 uur vanaf het
Anton Pieckplein te Drunen. We hopen weer op een volle bus. Circa 18.00 uur zijn we weer terug. Uiteraard
worden ’s -morgens weer een paar kopjes koffie gedronken met een ……. De lunch kunt u eventueel gebruiken
in de bus. De kosten voor deze dagtocht zijn 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 bellen met Marianne Noordermeer 0416-312175 tevens
aanmelden via haar e-mailadres is mogelijk. (mj.noordermeer@planet.nl )
Pas op: Aanmelden is betalen.
Wees er snel bij want vol=vol.
Jaarvergadering
Agenda
1 Opening, berichten van verhindering en algemene beschouwing door de voorzitter.
2. Verslag algemene ledenvergadering 21 april 2016. (Op aanvraag verkrijgbaar, liefst per e-mail)
3. Jaarverslag secretaris 2016. Wordt voor de vergadering uitgereikt.
4. Financieel jaarverslag penningmeester 2016. (Op aanvraag verkrijgbaar, liefst per e-mail)
5. Verslag kascommissie 2016 en benoeming leden kascommissie 2017
6. Begroting 2018. (Op aanvraag verkrijgbaar, liefst per e-mail)
7. Verkiezing bestuursleden.
Aftredend zijn Giel de haan. Hij stelt zich herkiesbaar. Andere kandidaten kunnen zich bij de secretaris melden
tot uiterlijk één dag voor de algemene ledenvergadering.
Ger Thomassen legt zijn bestuurstaken neer. Vorig jaar is Ger toegetreden tot het bestuur. Ger heeft een
nieuwe werkkring gevonden en vindt dat hij te weinig tijd beschikbaar heeft om zijn bestuurstaken naar
tevredenheid uit te voeren.
8. Wensen, suggesties en rondvraag.
9. Sluiting.
Pauze
Na de pauze wordt de natuurdocumentaire De Levende Rivier vertoond. Ruben Smit vaart in een kano dwars door
Nederland, van Lobith tot de Noordzee. De documentaire toont een deel van het stroomgebied van de Rijn waarin
het Nederlandse landschap en in het bijzonder de natuur centraal staat.
Het bestuur

Omschrijving werkgroep Samen De Natuur In (SDNI)
De werkgroep SDNI is een vrijwilligersteam van Natuurgidsen die mensen (18+) met een licht verstandelijke
beperking meenemen de natuur in. Dit doen zij op 2 manieren:
1. De IVN-Natuurcursus Samen De Natuur In
Op 10 zaterdagen krijgen de cursisten Natuurles van 13.00 uur tot 16.00 uur. Dit vindt plaats vanuit de vaste
cursuslocatie in Loon op Zand bij Herberg Manege van Loon. Speciaal voor deze doelgroep is een
cursusprogramma ontwikkeld en krijgen de cursisten een persoonlijke cursusmap. Elke les bevat een
theoriegedeelte waarna we buiten in de natuur gaan onderzoeken, kijken, luisteren, ruiken, voelen of proeven.
Deze cursus sluiten we af met een officiële diploma-uitreiking.
2. De Natuurclub van Samen De Natuur In
Deze Natuurclub is speciaal voor mensen (18+) met een licht verstandelijke beperking. Voorwaarde om te
kunnen deelnemen is wel dat eerst de Natuurcursus met succes is gevolgd en het diploma is gehaald.
Op 8 zaterdagen gaan deze Natuurkenners met een groep samen de natuur in. We verzamelen buiten op het
terras bij Herberg Manege Van Loon. Daarna wandelen we samen wel ongeveer anderhalf uur in de natuur. En
leren dan nog meer door extra stil te staan bij bijvoorbeeld: hoe zie je dat de lente begint? Waar zie je welke
boomknoppen? Of hoe zit het met de wolf? En waar zie je roofvogels? Maar samen braakballen uitpluizen kan
ook!
Contact
Voor vragen of aanmelding bel naar:
Giel de Haan 0416-335294 of
Dianne den Boer 06-14867745 (Coördinator SDNI)
Of stuur een e-mailtje aan:
giel.dehaan@ivndewaerdman.nl of sdni.ldd@gmail.com
Contributie.
Vanaf januari 2017 kunt u uw contributie betalen via rekeningnummer: NL49INGB0003607053

t.n.v. IVN de Waerdman-de Langstraat te Waalwijk o.v.v. contributie 2017.
Leden € 15, huisgenootleden € 2,50 en donateurs € 10.
Het Bestuur
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09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. Udenhout, Brand vanaf parkeerplaats
t.h.v. kapelletje.
10.00 Wandeling in De Brand, Café Boslust, Schoorstraat 37 (parkeerplaats),
Udenhout.
20.00 Jaarvergadering. Zie artikel nieuwsbrief.
09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. Haven Heusen, Parkeerplaats
Scheepswerf.
10.00 Wandeling Westloon vanaf Café-restaurant De Roestelberg,
Roestelbergseweg 2, Kaatsheuvel.
Excursie voor deelnemers plantencursus. Info volgt.
10.00 Wandeling De Langstraat vanaf parkeerplaats Julianalaan te Sprang-Capelle.
(Voormalig spoorwegovergang).
08.30 Ledendagtocht naar o.a. Landgoed Haanwijk (St. Michielsgestel) en
Landgoed De Tongelaar (Mill)). Vertrek om 8.30 uur vanaf Anton
Pieckplein te Drunen. Zie artikel nieuwsbrief.
19.00 Inventarisatie door plantenwerkgroep. De Veste te Waspik, vanuit kruispunt
Schoolstraat-Spoorlaan.
10.00 Wandeling vanaf café-restaurant “De Rustende Jager”, Oude Bossche Baan
11 te Biezenmortel.
19.00 Inventarisatie door plantenwerkgroep. Sprang-Capelle, Labbegat. Vanaf
Koesteeg (halverwege).
09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. Sprang-Capelle, De Dullaert.
10.00 Wandeling vanaf café-restaurant “Duinrand”, Steegerf 2 te Drunen.
09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. Elshout Pax. Kruispunt ElshoutsewegHooibroeken.
10.00 Wandeling vanaf café-restaurant “De Roestelberg”, Roestelbergseweg 2 te
Kaatsheuvel.

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

