Nieuwsbrief IVN Roosendaal
Juni 2017
Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid afd. Roosendaal.
IVN werkt aan een duurzame samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat we door mensen zelf in aanraking te
brengen met de natuur, zij zich pas écht bewust worden van de waarde ervan. Daarom laten wij jong en oud
de natuur van dichtbij beleven.

Zomereditie
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Van het bestuur
Wie gaat de uitdaging aan ??
In de Algemene Ledenvergadering van februari heeft onze secretaris Gerrie van Osch aangekondigd dat
zij in 2018 bij de ledenvergadering haar functie wil neerleggen. Begrijpelijk gezien haar lange
bestuursperiode, maar toch jammer dat we Gerrie moeten gaan missen.
Het bestuur is daarom op zoek naar geschikte kandidaten om de functie van secretaris ingevuld te
krijgen. We hebben gemeend hiervoor zo snel mogelijk actie te moeten nemen. Enerzijds om kandidaten
mee te laten lopen in het huidige bestuur, anderzijds om leden zo veel mogelijk ruimte te geven om
zich kandidaat te stellen.
Accuraat en geordend kunnen werken en bestuurlijke ervaring zijn in eerste instantie de capaciteiten die
wenselijk zijn voor deze functie. Samen met de voorzitter vertegenwoordigt de secretaris de afdeling
Roosendaal in het regionaal overleg en in de landelijke raad. Verder lijkt elk IVN-lid vanwege zijn/haar
belangstelling voor de natuur al behoorlijk gekwalificeerd.
Taken secretaris:
a. Coördineert het secretariaat,
b. behartigt de inkomende en uitgaande correspondentie van het afdelingsbestuur,
c. is verantwoordelijk voor het secretariaatsarchief van de afdeling,
d. maakt verslagen en of besluitenlijsten van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen.
delegeert dit desgewenst naar andere bestuursleden,
e. stelt het jaarverslag samen in overleg met de bestuursleden,
f. stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor vergaderingen en verstuurt de
uitnodigingen.
INDIEN U VOOR DE FUNCTIE BELANGSTELLING HEEFT, DAN HOREN WIJ DAT GRAAG
U kunt dit kenbaar maken in een persoonlijk contact of via de mail bij bestuur@ivnroosendaal.nl.
Even voorstellen,
Cor Gabriëls, geboren (1959) en getogen in Roosendaal, gedurende de
laatste 30 jaar wonend in de wijk Tolberg. Beroepshalve actief als manager
binnen Informatie Technologie (in diverse rollen) en op dit moment aan het
proberen de passie voor flora en fauna meer te combineren met en/of in mijn
beroepsuitoefening.
Ik heb, meestal als voorzitter, bestuurlijke ervaring in verenigingen,
stichtingen en organisaties (Buurthuis De Bergspil, Bewonersplatform Tolberg,
Stichting DE-Toltuin en diverse andere organisaties).
Sinds 2014 ben ik promotor van HSP’s (Honden Speel Plaatsen) in Roosendaal (en daarbuiten), van de
HSP Tolberg ben ik zelf de initiator. Voor de D- en E-bergen in Tolberg ben ik coördinator buurtpreventie
en vervul nog een aantal andere vrijwilligerstaken.
Ik ben sinds 2010 politiek actief als gemeenteraadslid voor de Roosendaalse Lijst, ben
vicefractievoorzitter van die partij en ben in 2014 gekozen tot vicevoorzitter van de Gemeenteraad.
IVN en DE-Toltuin (Icoonproject van Groen Dichterbij voor Noord-Brabant in 2014) hebben al eens
samen iets georganiseerd, met het accent op natuurbeleving door kinderen (NME op speelse wijze) en
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via die weg vernam ik dat IVN Roosendaal op zoek was naar iemand die het voorzitterschap over kon en
wilde nemen van Piet Theulings.
Op 9 maart j.l. heb ik in een gesprek met een aantal IVN bestuursleden getoetst wat mogelijkerwijze
mijn bijdrage zou kunnen zijn en of er een voldoende klik was. Conclusie was positief waardoor mijn
kandidaatstelling voor het voorzitterschap een feit werd, welke rol hopelijk bekrachtigd zal worden op de
ALV in februari 2018.
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Website: www.ivn.nl/afdeling/roosendaal
Website jeugdnatuurgroep: https://www.facebook.com/jeugdnatuurgroepivnroosendaal
Website kleuternatuurgroep: https://www.facebook.com/kleuternatuurroosendaal
Blog Piet van Oeffelen Brabants Landschap:
http://www.brabantslandschap.nl/actueel/blog/?auteur=14
Bent u geïnteresseerd in informatie over andere IVN-afdelingen in de buurt bezoek dan eens de
websites via onderstaande links:
https://www.ivn.nl/afdeling/mark-donge-breda-eo
https://www.ivn.nl/afdeling/groene-zoom
https://www.ivn.nl/afdeling/etten-leur
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Activiteitenoverzicht IVN/KNNV Roosendaal juni t/m december 2017
Alle wandelingen starten vanaf het parkeerterrein bij de Lodge, alle fietstochten starten bij
het MEC
In het kader van een verdere samenwerking tussen IVN Roosendaal en KNNV zijn wandelingen,
excursies en themabijeenkomsten gezamenlijk gepland en deze worden daarom in het overzicht
opgenomen.
Datum

Start

Werkgroep

Bestemming/locatie

Onderwerp

Contactpersoon

10-06-2017
11-06-2017
14-06-2017
25-06-2017

14.00 uur
08.30 uur
14.00 uur
08-45 uur

Jeugdnatuurgroep
KNNV/IVN
Kleuternatuurgroep
KNNV

De Stok 1, Roosendaal
Parkeerterrein Lodge
MEC
Parkeerterrein Lodge

Slootjesdag
Pannenhoef
Vlinders
Schotsman

27-06-2017

13.00 uur

Seniorenactiviteit

Parkeerterrein Lodge

Fuchsiatuinen Bouvigne

01-07-2017

09.00 uur

Grensgebied Nederland/België

Cultuur

09-07-2017

08.30 uur

IVN/Heemkundekring de Vrijheyt van
Rosendale
KNNV/IVN

Corrie Vroegrijk
Ed Michels
Linda Frantzen
Wim van Vliet/Ad
Hellemons
Jac Heijmans en Hans
van Nassau
Jac Heijmans, Hans van
Nassau en Cor Rops

Parkeerterrein Lodge

12-07-2017
23-07-2017

14.00 uur
14.00 uur

Kleuternatuurgroep
IVN/KNNV

MEC
Kattenven

23-7-2017

08.30 uur

KNNV/IVN

Parkeerterrein Lodge

06-08-2017

13.30 uur

IVN/KNNV

Parkeerterrein Lodge

20-08-2017

08.30 uur

KNNV/IVN

Parkeerterrein Lodge

25-08-2017

20.30 uur

KNNV/IVN

MEC

03-09-2017

09.15 uur

KNNV/IVN

Parking ‘Ossekopke’

13-09-2017
17-09-2017

14.00 uur
08.30 uur

Kleuternatuurgroep
KNNV/IVN

MEC
Lodge Visdonk

26-09-2017

13.00 uur

Seniorenactiviteit

Parkeerterrein Lodge

Excursie ‘Zomer in de
noordpolder’
Kriebelbeestjes
Vlinder/insectenwandeling
Slikkenwandeling
verdronken land van
Oud-Rilland
Schoonheid van het
landschap (zurenhoek)
Natuur in loopgravenstelsel Mastenbos
(Kapellen (B)
Nationale Nachtvlinder
Nacht
Rucphense bossen en
heide
Kabouterpad
Wandelen met de
boswachter (Oude
Buisse Heide)
Wandeling Mattemburgh

06-10-2017
07-10-2017
15-10-2017

19.00 uur

KNNV/IVN

EVZ-gebied bij de Stok

Wilde soorten weekend

08.30 uur

Lodge Visdonk

14.00 uur
09.00 uur

29-10-2017

IVN

MEC

12-11-2017

Tussen
13.30 –
14.00 uur
09.00 uur

Paddenstoelen-wandeling Dintelse Gorzen
Beleef de herfst
Paddenstoelen-wandeling Zurenhoek
IVN herfstspeurtocht

Vera Vandenbulcke

18-10-2017
29-10-2017

Insectenwerkgroep
KNNV
Kleuternatuurgroep
KNNV/IVN

KNNV/IVN

Lodge Visdonk

Petra van der wiel

26-11-2017

09.00 uur

KNNV/IVN

Lodge Visdonk

10-12-2017

09.00 uur

KNNV/IVN

Lodge Visdonk

26-12-2017

09.00 uur

KNNV/IVN

Lodge Visdonk

Slootjes kijken in ‘de
Berk’
Dierensporen in de
Pannenhoef
Wintervogels in
Tiengemeten
Kerstwandeling
Kalmthoutse heide

MEC
Lodge Visdonk
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Jac Huijps
Linda Frantzen
Guus Dekkers
Leo de Heijer en
Hanneke Oosterlee
Adrie Goorden
Jac Huijps
Guus Dekkers
Kees Konings
Linda Frantzen
Kee Akkermans
Jac Heijmans en Hans
van Nassau
Ad Hellemons

Linda Frantzen
Marike de Haan
Leonie van Hooijdonk en
Jan Nuijten

Joke Stoop
Joke Stoop
Guus Dekkers

Na
atuurwork
kshop 2017
17

Natuurrworksh
hop 2017
Wegwijs in
n de
Westt-Brabantse
e Natuur
De
e natuur is o
overal om ons
o heen en
n alles is erm
mee verbon
nden. Van het boskikkeer tot het sta
adsplantje dat
d
tusssen de teg
gels zijn kop
pje op steek
kt. Maar er iis zoveel me
eer. In deze
e workshop kijken we als
a IVN
Ro
oosendaal naar o.a. de zoogdieren
n, insecten, planten, pa
addenstoele
en en de nattuurlijke pro
ocessen
ero
omheen.
De
eze worksho
op is verpliccht voor hen
n die in 201
18 met de Natuurgids
N
senopleidin
ng willen beginnen.

De
eze zeer divverse worksh
hop wordt gegeven
g
in zes woensd
dagavonden
n en twee eexcursies in het weeken
nd.
Waar: Milieu Educcatief Centru
um (MEC) in
n het T-huiss landgoed Visdonk
Dennensccheerderdre
eef 11 Roose
endaal
Prijs: € 60
0
(
(IVN/
KNNV
V leden van afdeling Ro
oosendaal € 10 kortingg)
NTERESSEERD?
GEIN
Meld je
e dan nu aan
n bij Carla vvan der Burrgt: cursusse
en@ivnrooseendaal.nl
es
Le
1
2
3
4
5
6

Program
mma natuurrworkshopss onder voorrbehoud
Tijd
Workshop
W
woe
ensdag 27 september
s
19:30-22 :00 uur Bloemen
B
en zaden
woe
ensdag 4 okktober
19:30-22 :00 uur Vogels
V
en ev
volutie
Excursie
don
nderdag 12 oktober
19:30-22 :00 uur Beesten
B
en ecologie
e
woe
ensdag 25 oktober
o
19:30-22 :00 uur Zwammen
Z
en kringlopeen
woe
ensdag 1 no
ovember
19:30-22 :00 uur Beestjes
B
en biodiversiteeit
Excursie
woe
ensdag 8 no
ovember
19:30-22 :00 uur Bomen
B
en bo
ossen

Er is ook een mogelijkhe
eid om de vo
oor- en najaaarscursus bij IVN Mark en Dongee te volgen. Meer
infformatie hie
erover kan gevonden
g
worden
w
op d
de site van IVN
I
Mark en Donge.
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Na
ationale N
Nachtvlinde
er Nacht

Nationale Nachtv
vlinder Nacht
N
vrijdagavvond 25 aug
gustus 2017
7

Visdonk, Roosendaal
Da
at wil zegge
en dat van 20:30
2
uur to
ot 24:00 uu r nachtvlind
ders en mottjes met fellle lampen zullen
z
worde
en
ge
elokt en bestudeerd ond
der begeleid
ding van dee Roosendaalse natuur-vereniginggen IVN en KNNV.
Na
a een korte introductie in het Milie
eu Educattief Centru
um (MEC - T-Huis) aaan de
De
ennenscheerderdreef vertrekken
v
we,
w zodra heet donker iss, gezamenlijk naar hett Katteven
n, onderweg
g
zullen we nacchtvlinders zoeken
z
op en
e rond de b
bomen van Visdonk.
j breng ee
en zaklamp
p mee!
O ja,
U bent van ha
arte welkom
m op deze kleurrijke
k
avvond.
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Pla
lanning jeu
ugdnatuurrgroep jun
ni 2017 (on
nder voorb
behoud)
10
0 juni 2017
7, 14.00-1
16.00 uur: Slootjesda
ag
Elk
k jaar zijn e
er de landeliijke slootjessdagen. Dit jaar doen wij
w ook
we
eer mee. Ko
om jij ook kijken wat err allemaal in
n het waterr leeft?
Elk
k jaar hebbe
en we al ietts bijzonderrs gevangen
n, daar wil je
natuurlijk bij zzijn. Wij zorrgen voor schepnetjes en bakjes. We
rek
kenen op jo
ou.
Ko
osten: €1,50
0 en vóór vrrijdag 9 juni opgeven p
per mail:
inffo@jeugdna
atuurgroep-ivn-roosend
daal.nl
Ve
ertrekpuntt : parkeerrplaats De Stok, De S
Stok 1,
Ro
oosendaal

Pla
lanning kle
euternatuu
urgroep ju
uni-juli 201
017
Wat fladdert
rt daar?
Is het een vog
gel, is het een
e vliegtuig
g? Nee het is een vlind
der! Hoe wo
ordt een rupps eigenlijk een vlinderr?
Je leert het op
p deze kleuternatuurm
middag. Natu
uurlijk gaan
n we in het bos
b op zoekk naar vlind
ders. En we
lezzen het boe
ek over Rupssje Nooitgenoeg. Het b
belooft een leuke en le
eerzame midddag te worrden. Kom je
j
oo
ok?
Ge
eef je dan vvoor maand
dag 12 jun
ni op via kleeuternatuurrroosendaal@
@hotmail.coom
atum: woen
nsdag 14 jun
ni 2017
Da
Tijjd: 14.00 – 16.00 uur
Ko
osten: € 1,50 per kind
Krriebelbeesttjes
De
eze kleutern
natuurmidda
ag gaat ove
er … kriebelb
beestjes. We
W gaan buiten op zoekk naar bode
emdiertjes,
spinnen en lie
eveheersbee
estjes, spele
en een span
nnende slak
kkenrace en
n maken eenn huisje voo
or insecten..
et belooft ee
en leuke en
n leerzame middag
m
te w
worden. Kom
m je ook?
He
Ge
eef je dan vvoor maand
dag 10 julii op via kleu
uternatuurro
oosendaal@
@hotmail.coom
atum: woen
nsdag 12 juli 2017
Da
Tijjd: 14.00 – 16.00 uur
Ko
osten: € 1,50 per kind
eer informattie over kleuternatuur vindt u op w
www.facebook.com/kle
euternatuurrroosendaal of
Me
ww
ww.ivn.nl/affdeling/roossendaal

Pla
lanning ov
verige activ
viteiten
ultuurhisto
orische fietstocht
Cu
Fietsto
ocht 1 juli 2017
2
Cultuu
urhistorische
e fietstocht langs
Turfva
aarten, vennen en ven
nen door IVN
N Roosenda
aal in
samen
nwerking met
m Heemku
undekring De
D Vrijheyt van
v Rosendaale.
Vertre
ek:9.00 uur van het ME
EC Roosend
daal
Afstan
nd: circa 50
0 km, terugkkomst: circa
a 17.00 uur.
Samen met C
Cor Rops van
n de Heemk
kundekring gaan we ee
en zeer boe
eiende fietsttocht maken
n, waarbij
on
nderweg reg
gelmatig zal worden stiilgestaan bijj de vroege
ere turfwinning en de sschitterende
e natuur.
We
e fietsen in een prachttig landschap met fietsp
paden, lang
gs oude, kaa
arsrechte m
met houtwallen omgeve
en
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turfvaarten, langs vennen, bossen, door natuurreservaten en langs koeien in uitgestrekte weilanden.
Dit alles in het grensgebied waar de culturele verschillen tussen België en Nederland nog zichtbaar zijn.
Met uiteraard volop gelegenheid voor de koffie (meegebrachte) lunch e.d.
Mogelijk bezoeken wij ook nog het beroemde café De Bostella in Essen Hoek.
Kortom een prachtige dag die u niet mag missen.
Jac Heijmans
Hans van Nassau

Publiekswandeling Vlinders van Visdonk
Op zondagmiddag 23 juli 2017 staat een publiekswandeling Vlinders van Visdonk gepland.
Gids Guus Dekkers
Vertrek om 14.00 uur vanaf parkeerplaats bij de Lodge.
Duur van de wandeling circa 2 uur
De wandeling is zeer geschikt voor het gehele gezin.
De meeste mensen realiseren het zich misschien niet maar
Landgoed Visdonk en zeker het Kattenven heeft een zeer
gevarieerd landschap en is daardoor buitengewoon rijk aan vogels
en insecten. Al jarenlang wordt het gebied door Roosendaalse
vrijwilligers (IVN / KNNV) geïnventariseerd voor de Vlinderstichting.
Uit deze metingen kunnen ze op een betrouwbare manier de
vlinderstand monitoren, trends signaleren en advies geven over het
beheer van dit landschap. Het Kattenven is vooral rijk aan insecten
omdat het grasland er nog steeds erg vochtig is, het doorsneden is
met bosschages, mooie ruige braamstruwelen heeft en er veel bloemen in de bermen staan. Kortom er
zijn voldoende waardplanten voor de rupsen als ook nectarplanten voor de volwassen vlinders. Op
voorhand is niet te voorspellen wat de wilde natuur op deze dag van zich zal laten zien maar de kansen
zijn goed in deze vlindermaand bij uitstek.

Vooraankondiging Wilde Soorten Weekend
Het Wilde Soorten Weekend van 2017 wordt gehouden op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober in het
Ecologische Verbinding Zone (EVZ-gebied) nabij de Stok. De start is om 19.00 uur op vrijdag 6 oktober.
KNNV en IVN organiseren dit weekend. Het exacte programma is op dit moment nog niet bekend. Wel
weten we dat de jeugdnatuurgroep van Corrie Vroegrijk van de partij zal zijn. Over het exacte
programma zult u op een later tijdstip geïnformeerd worden. Wel raden wij u aan dit weekend alvast in
uw agenda te noteren.

Planning Seniorenactiviteit juni 2017
Bezoek aan de fuchsiatuinen van Bouvigne
Wandeling door de fuchsiatuinen van het landgoed Bouvigne waar
de Brabantse Delta is gehuisvest.
Vertrek op 27 juni om 13.00 uur per auto vanaf het
parkeerterrein Lodge. Op landgoed Bouvigne kunt u drie
kasteeltuinen bezoeken: een Franse, een Engelse en een Duitse.
De tuinen zijn aangelegd in de periode tussen ongeveer 1913 en de
jaren dertig van de vorige eeuw en geheel in overeenstemming met
de toen heersende smaak. Opvallend zijn daarbij de vele soorten
fuchsia's en de bijzondere beeldencollectie.
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Memorie van een IVN-natuurgids
Voorjaars perikelen
Wanneer ik begin met deze memorie, hoor ik in de verte het gezang van ’n merel. Heel toepasselijk dus
om nu iets over moeder natuur te ’memoreren’. Al was het de laatste weken vrij koud voor de maanden
april en mei, toch begint de echte lente langzaamaan nu toch gestalte te krijgen . In het Derde
Wereldbos zijn inmiddels alle 3 de nestkasten bezet door mezen. De vlindertuin begint met zijn kleurige
koekoeksbloemen ook al aardig wat fraais te vertonen, terwijl er de uit de kluit gewassen valerianen
reeds tekenen van knopvorming beginnen te vertonen. Tegen mijn verwachtingen in groeien zij flink in
de hoogte, terwijl er geen waterrijke sloot in de directe omgeving is . Het daar door mij geplante en
geadopteerde appelboompje van het oude MEC is op sterven na dood. Een aldaar omgezaagde boom is
tijdens het snoeien door een verkeerde windvlaag verkeerd gevallen en heeft er alle takken ‘afgesnoeid’.
Toch heb ik de afgelopen week op deze ‘boom’ weer enkele kleine rode puntjes gezien, die wellicht
zullen uitlopen tot een nieuw takkenstelsel. Dus geef ik de moed niet op, zoals wij allen dat ook niet
deden bij de voortzetting van het nieuwe MEC. In mijn vijver
achter het schuurtje zijn de algen wel wat dominant aan het
worden, maar het schepnet brengt hier nu wel uitkomst. Ik leg
het groene slijmerige goedje eerst op de kant van de vijver,
zodoende krijgen de ‘sukkelaartjes’, die in het warrelige spul zijn
beland, toch nog ’n kans om terug te keren in het water. Er zitten
momenteel vele salamanders in de vijver, later zullen ook zij het
water verlaten en tegen de winter zoeken zij ’n overwinterings
plaats onder de stenen of andere dergelijke voorwerpen. De twee
kleine waterbakjes met overloop, die vanuit de vijver gevuld
worden door een pompje doen goede diensten voor vele vogels. Zij gebruiken deze zowel om te
drinken, als wel om een ‘spetterend’ bad te nemen. En zich daarna te drogen in de zon. Natuurlijk
hebben zij hier een schuilplaats , nl. een oude tuin om zich daarin te verschuilen voor zowel ’n
opdringerige kat ,als wel voor een andere bloeddorstige onverlaat. ‘s-Morgens kunnen de vroege vogels
in mijn tuin rekenen op wat broodkruimels. Vanmorgen telde ik er in enkele minuten wel 6 soorten. De
mussen hebben hier bij mij duidelijk de overhand. Hun onderling gekibbel houdt wel in, dat mijn
nestkastjes al jaren niet meer bewoond worden door een mezenfamilie. De dominante merels zijn echt
de slimste van allen. En daar horen zeker ook hun familieleden, de eksters en kauwtjes bij. Er zwerven
momenteel, (half mei) 2 jonge merels rond in mijn tuin. Een
hiervan is erg schuw, maar die andere is een echte profiteur en
charmeur. Hij komt geregeld als ik buiten kom aangevlogen, als hij
er al niet zit in het voederhuisje. Toch, ondanks dat ik hem dan wel
eens ‘n paar broodkruimels toestop, pikt hij ook wel eens ‘n
onvoorzichtige pier mee. Dus dat weet hij al donders goed hoe dat
moet. Als pa of ma merel in het voederhuisje zit bedelt hij bij hem
of haar ook nog om voedsel. Daar zijn ze echter niet meer van
gediend, en hij kan dan naar zijn eten ‘fluiten’. Misschien leert hij
op deze manier het fluiten en zingen? Wie weet?...........
Memorie van een IVN natuurgids

Eirda Nedroog
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Thema lentevogels
Lente vogels
De meeste vogels zitten momenteel op het nest of hebben het razend druk met het opvoeden van hun
kroost.
Elk voorjaar is het een genot om de eerste zomergasten weer terug te zien keren.
De boerenzwaluw, zwartkop, zwarte roodstaart en tjiftjaf zijn hier mooie voorbeelden van.
Maar onze standvogels zijn nu ook opvallend aanwezig door hun fraaie zomerkleed en uitbundige zang.
Over zang gesproken, het heggemusje is er altijd vroeg bij. Het stond model voor de toenmalige
carnavalskraker: Vogeltje wat zing je vroeg, van Toon Hermans.
Jaarvogels als het roodborstje, de winterkoning en de heggemus zijn insecteneters die in de winter toch
hun kostje bij elkaar weten te scharrelen. De meeste insecteneters zijn echter trekvogels.
Ik heb hier enkele recente opnames van “lentegevoelsbrengers” verzameld.

Voor meer foto’s van Cees zie: https://www.flickr.com/photos/cees_van_overveld/albums
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Terugblikken
Terugblik Boomfeestdag 2017
Tot onze verrassing werd het IVN gevraagd om Boomfeestdag dit jaar te
organiseren. De laatste keer dat we dat hebben gedaan was in 2013, dus weer
even geleden. Waarom het de laatste jaren niet is gedaan is mij onbekend,
maar van minder belang. Het overbrengen van de natuur op kinderen is mijns
inziens de beste investering voor later, dus dit verzoek werd snel ingewilligd.
Gekozen werd om Boomfeestdag te organiseren, in samenwerking met de
gemeente, op basisschool de Klimroos. Er werden afspraken gemaakt en op 23
maart zou een en ander gaan plaats vinden. De aanleiding voor Boomfeestdag
was een brief van Annabel, een van de kinderen van de klas van juffrouw
Anne-Marie, aan de burgemeester met de vraag waarom er toch zoveel bomen
werden gekapt in Roosendaal en dat zij dit zo jammer vindt. Daarop heeft de
gemeente besloten Boomfeestdag weer in het leven te roepen. Fantastisch
initiatief van Annabel.
De klas van 24 kinderen werd verdeeld in drie groepen. Eén groep ging aan de slag met het bomenspel.
Aan de hand van bladeren en vruchten konden de kinderen deze onder de juiste boom hangen. Best
moeilijk. De tweede groep kreeg een aantal takken met knoppen die aan de hand van tekeningen
moesten uitzoeken van welke boom welke tak was. Zo hadden we de eik, beuk, lijsterbes, berk, spar en
den. Ook konden de kinderen proeven hoe hazelnoten en walnoten smaken. De derde groep ging buiten
aan de slag met het maken van een vlechtscherm van wilgen. Piet van Oeffelen had gezorgd dat op het
Everland voldoende materialen aanwezig waren om een scherm van zo’n vijf meter te maken. De
gemeente heeft gezorgd dat alles op de Klimroos werd afgeleverd en de kinderen hebben onder
begeleiding een mooi vlechtscherm gemaakt naast het klaslokaal waar ze altijd zitten. Na de pauze
werden ze met een huifkar vervoerd naar de Galmeidijk en de wijk Landerije waar ze met de wethouder
een aantal bomen hebben geplant.
Al met al voor iedereen een geslaagde en mooie Boomfeestdag. Bedankt Annemarie en Attie voor jullie
hulp om dit feest compleet te maken.
Hans van Nassau

Terugblikken jeugdnatuurgroep
Natuurmuseum Brabant in Tilburg
Zaterdag 11 maart vertrokken we met de auto om 13.00 u. richting
Tilburg. Bij het Natuurmuseum Brabant werden we opgewacht door
een medewerkster die ons uitleg gaf over ‘Klaar voor de start’. Elk
kind kon op eigen niveau met een
opdrachtenkaart, magneetjes en soms
een zakje met voorwerpen die bij de
opdrachtenkaart nodig was, aan de
slag. De zintuigen kwamen hierbij flink
aan de orde. Wat was het interessant!
Het uur dat we hier voor gepland hadden, vloog voorbij.
Na ons pauzehapje in het museumcafé stond de medewerkster ons al weer
op te wachten om uitleg te geven over de OO-Zone (Ontdekken en
Onderzoeken) Dit was ook weer erg boeiend. De kinderen kiezen een
personage dat bij hen past, Zij loggen in op de computer en krijgen een
scanpas voor een spannende kist met echte onderzoeksmaterialen uit een
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vitrinelade. Daarna kunnen ze aan de slag in de OO - zone! Met behulp van video- en
computerschermpjes kunnen ze een heleboel informatie vergaren. Zo kwam Sebastiaan erachter wat
entomologie is en Demi en Luna weten precies waar hun hart en nieren zitten.
Om 16.15 u. was het tijd om naar huis te gaan, maar we hadden nog lang niet heel het museum gezien.
Een goede reden om nog een keer terug te gaan.
Paaspuzzeltocht en eieren versieren
Zaterdag 8 april was het een prachtige dag. De kinderen begonnen
in 3 groepen aan de paaspuzzeltocht. Het was een mooie route en
onderweg zochten de jongens en meisjes naar papieren eieren
waar een meerkeuze vraag opstond. Wat wisten de jongelui veel
vragen goed te beantwoorden.
Om ongeveer 15.00 u was iedereen weer in het MEC, waar de
vragen besproken werden en waar de kinderen zelf de proefjes
konden zien. Ook werd het pauzehapje niet vergeten en tijdens
deze onderbreking werden drie filmpjes vertoond: de ontwikkeling
van een kuiken in een ei, het uitkomen van eieren en er werd
uitgelegd waarom sommige kippen witte en andere bruine eieren
leggen. Allemaal heel interessant, want dat kippen met rode
oorlellen bruine eieren leggen en kippen met witte oorlellen witte,
was bij niemand bekend.
Het laatste gedeelte van de middag was iedereen creatief bezig.
De eieren werden prachtig geverfd of beplakt met veertjes, geen
enkel ei was hetzelfde, maar alle exemplaren waren erg mooi.
Om 16.00 u. ging iedereen vol trots met zijn versierde ei en een
chocolade paasei naar huis. Het was weer een geslaagde middag en dat vonden de twee meisjes uit
Kampen die voor een keertje met ons mee hadden gedaan ook.

Terugblik kleuternatuurgroep
Kleuternatuur ging dit jaar van start met vogels in het voorjaar
Na onze winterstop stonden we op woensdagmiddag 12 april te popelen om weer een
kleuternatuurmiddag te organiseren. Er kwamen 14 kinderen samen met hun vader, moeder, opa en/of
oma naar het MEC toe, voor een middag over vogels in het voorjaar.
We begonnen met een toepasselijk verhaaltje over Jip en Janneke, als inleiding in het onderwerp.
Daarna hebben we nesten bekeken, vogelgeluiden geluisterd en konden de kinderen een opgezette gaai
van heel dichtbij bekijken.
Daarna was het tijd voor een frisse neus. In het bos tegenover het MEC hebben de kinderen naar
nestmateriaal gezocht, ze hebben een eierschaal en veren gevonden en verschillende vogels gehoord.
Bij terugkomst in het MEC hebben we eerst een glaasje limonade gedronken met een eierkoek erbij.
Aansluitend hebben we met z’n allen heel toepasselijk de vogeldans gedanst, waarna we met nieuwe
energie verder gingen naar het tweede gedeelte van het programma.
Hiervoor maakten we twee groepen. Een groep kinderen heeft van klei, zelf gevonden takjes, mos en
veertjes een nestje met eieren geknutseld. De andere groep heeft buiten in een beweegspel nagebootst
hoe een kuiken uit een ei kruipt, hoe vogels eten, vliegen en een nest bouwen. De kinderen gingen, met
een papieren snavel op hun neus, helemaal in het rollenspel op! Na een kwartier wisselden de groepen
om, zodat niemand iets hoefde te missen.
Tot slot hebben we nog even nagepraat over wat we deze middag gezien, gehoord en gedaan hadden.
De kinderen vonden het nestje knutselen het leukste. Ook ouders en grootouders waren enthousiast.
We kunnen dus terugkijken op een geslaagde eerste kleuternatuurmiddag van dit jaar!
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Bloemen zoeken tijdens tweede kleuternatuurmiddag
Op woensdagmiddag 17 mei organiseerden we weer met veel plezier een Kleuternatuurmiddag. Op deze
warme lentemiddag kwamen 17 kinderen samen met hun moeder of opa naar het MEC toe, voor een
middag over bloemen.
We begonnen met een toepasselijk verhaaltje van Jip en Janneke over bloemen plukken. Daarna hadden
we een kort filmpje over bloemen en een vragenspel. Vervolgens gingen we buiten op zoek naar
bloemen. De kinderen zochten zoveel mogelijk verschillende soorten bloemen, die vaak verstopt stonden
tussen het hoge gras, en plakten ze op een kaart. Zo maakten ze hun eigen bloemenschilderijtje.
Na terugkomst bij het MEC was iedereen dorstig en was het tijd voor ranja met een eierkoek.
Vervolgens maakten we twee groepen. De helft van de groep ging binnen bloemen onderzoeken. Ze
konden verschillende bloemengeurtjes ruiken, bloemen bekijken, bloementhee proeven of een bloemenmemoriespel spelen. De andere helft van de groep ging buiten zaadbommetjes maken. Dat was lekker
kliederen! Vervolgens rouleerden de groepen en werden er weer zaadbommetjes gemaakt en bloemen
onderzocht.
Tot slot hebben we nog even nagepraat. De kinderen vonden het maken van zaadbommetjes het
allerleukste. En omdat het zo warm was geweest, werden alle kinderen getrakteerd op een verfrissend
waterijsje. Het was wederom een geslaagde kleuternatuurmiddag, voor kinderen, (groot)ouders en
begeleiders!

Terugblik Dag van het Landschap
Terugblik dag van het Landschap op de Pannenhoef
De Dag van het Landschap werd dit jaar georganiseerd op 17 april
(2e paasdag). IVN Roosendaal en Brabants Landschap waren weer
present op de Pannenhoef.
Omdat het Brabants Landschap dit jaar 85 jaar bestaat, schonken
de natuurgidsen tijdens de excursies hieraan aandacht en
daarnaast werd ingegaan op natuurontwikkeling. Er waren weer 3
excursie momenten. Ook was er een foto excursie.
Voor de kinderen was er een korte wandelroute. Ze konden verder
braakballen pluizen, verven en kleien.
Bij de stand van IVN Roosendaal konden kinderen boomopdrachten maken. Als alle opdrachten goed
waren uitgevoerd, kregen ze een IVN bewijs van deelname aan boomopdrachten.
Bij het Bakhuis gebruikten bezoekers een lekker kopje koffie, thee of fris.
Een kopje heksensoep kon ook.
Door de medewerking van vrijwilligers konden de activiteiten worden uitgevoerd. Dank aan de vele
vrijwilligers, die zo enthousiast hebben meegewerkt. Door deze inzet kunnen we terugkijken op een
geslaagde dag.
Coby Vromans

Terugblik Vogelworkshop 2017
We waren benieuwd hoe we het bericht over deze workshop zodanig zouden kunnen verspreiden dat we
meer aanmeldingen zouden krijgen dan de vorige workshops. Daarom verschillende kanalen geprobeerd
te weten overleg met een deskundige, internet, folder en krantenartikelen. Met de carnaval hadden we
20 aanmeldingen en daar waren we blij mee. Het artikel in de Bode was niet geplaatst dus dachten we
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dat het hier bij zou blijven. Maar het weekend na de carnaval
stroomden er nog aanmeldingen binnen, naar aanleiding van het
toch nog geplaatste artikel in de Bode.
Dat maakte dat we een wachtlijst kregen met zoveel aanmeldingen
dat we het minimale aantal voor een nieuwe workshop bereikten.
Na overleg hebben we toen besloten de vogelworkshop op korte
termijn te herhalen. Concreet betekent dit dat we de workshop eind
dit jaar of begin volgend jaar zullen herhalen. Een en ander is
afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor de natuurworkshop.
Maar in maart zijn we dan gestart met de vogelworkshop waarbij veel verschillende onderwerpen als
vogelherkenning, vogelfamilies en relaties, vleugels en vliegen en nesten besproken werden. Elke avond
werden vogelgeluiden geoefend en natuurlijk werd de workshop afgesloten met de wel bekende quiz.
Naast de avonden waren er twee excursies waarvan er één naar
de Kraaijenberg is gegaan (zie foto boven) en de tweede was naar
de Matjens. Veel mooie vogels zijn gespot
De deelnemers hebben een enquête ingevuld waarin we veel
lovende woorden mochten lezen. We kunnen vaststellen dat deze
workshop geslaagd is en we kijken dan weer uit naar de volgende
workshop, te weten de Natuurworkshop die eind september plaats
zal gaan vinden, mits er voldoende deelnemers zijn.
Carla van der Burgt

Terugblik Seniorenactiviteit
Arboretum Kalmthout
Dat was onze bestemming op de seniorenactiviteit in maart.
Vanwege de afstand zijn we om 11.00 uur vanuit het MEC op de
fiets vertrokken met maar liefst 19 personen. En wat hadden we
weer geluk met het weer; het werd een zonovergoten dinsdag wat
natuurlijk het fietsgenot ten goede kwam. De gebruikelijke route
werd genomen langs de quarantainestallen in Essen via de Wildert
naar Kalmthout. Daar aangekomen werd eerst een lunch genoten
waarna we in verschillende groepen het Arboretum bezochten.
Natuurlijk hoef ik niet uit te wijden over deze fantastisch mooie
tuin. Het was gewoon genieten van al dat frisse groen (of
rood), de verschillende thematische onderdelen, kortom
geweldig.
Omdat op het eind van de middag onweer was voorspeld en
tegen half vier er toch wolken aan de hemel verschenen
besloten we terug te fietsen, en deze keer niet te stoppen voor
een consumptie. Gelukkig hebben we geen onweer of regen
gehad, dat kwam pas later die avond.
Hans
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Oproep
Kopij voor de nieuwsbrief digitaal aanleveren via redactie@ivnroosendaal.nl : uiterlijk 2 weken vóór het
uitkomen van de Nieuwsbrief (1 maart/1 juni/1 september/1 december)
Wijzigingen van uw email adres s.v.p. tijdig doorgeven zodat u de digitale nieuwsbrief blijft ontvangen.

Werkgroepen en contactpersonen
Werkgroepen
Jeugdnatuurgroep
Beheerwerkgroep
Cursussen
Publieksactiviteiten
Seniorenactiviteiten

Kleuternatuurgroep

Corry Vroegrijk
Piet van Oeffelen
Carla v.d. Burgt
Coby Vromans
Hans van Nassau
Jac Heijmans
Jac Heijmans
Hans van Nassau
Linda Frantzen

Website
Public relations

Ad Hellemons
Resie Beulen

corryvroegrijk@kpnmail.nl
pietvanoeffelen@gmail.com
cursussen@ivnroosendaal.nl
c.vromans@home.nl
van.nassau@home.nl
jacineke@home.nl
jacineke@home.nl
van.nassau@home.nl
kleuternatuurroosendaal@hot
mail.com
ad.hellemons@gmail.com
pr@ivnroosendaal.nl

Marjos Mourmans

marjosmourmans@planet.nl

Annemarie Willems
Cees van Overveld

anwilmu@ziggo.nl
fotoverveld@kpnplanet.nl

Thema-avonden

Contactpersonen
Gierzwaluwen en echte
zwaluwen
Groenwinkel
Vogels

Overige informatie
Adres IVN:
MEC T-Huis Visdonk, Dennenscheerdersdreef 11, 4707 PK Roosendaal, telefoon 0165-561632
Lidmaatschap:
Lidmaatschap € 24,= per jaar. Huisgenootleden € 12,00.
Contributie te betalen vóór 1 maart van het lopende jaar. Opzegging lidmaatschap voor 1 november van
het lopende jaar. Rabobank rek.nr. NL32RABO0174340974
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