Nieuwsbrief IVN Roosendaal
juni 2018
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.

Zomer-editie
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Van het bestuur
Van de voorzitter …
In deze nieuwe vaste rubriek in onze nieuwsbrief wil ik graag met u delen waar we als bestuur en IVN in
het algemeen mee bezig zijn.
Waarover ik in dit eerste ‘Van de voorzitter’ artikel wil vertellen zijn de twee wijzigingen waarvan ik in de
algemene ledenvergadering van februari al sprak. We gaan als bestuur actiever werken aan een
vergroting van ons ledenaantal en daarnaast zullen we de focus van wat we doen en organiseren
hoofdzakelijk op de gemeente Roosendaal richten.
Qua ledenaanwas kan ik melden dat we daarin al behoorlijk succesvol zijn.
Het aantal nieuwe leden dat zich sinds begin 2017 inschreef is maar liefst 76 (2017 : 33, 2018 : 43). Ter
vergelijking, dat is evenveel als er nieuwe leden zich inschreven (en nog steeds lid zijn) in de periode
1984 – 2016!
Een tweede positieve trend die we merken is dat de gemiddelde leeftijd ook behoorlijk daalt en dat is
tegenstrooms in een vergrijzende samenleving. We bieden blijkbaar iets dat een steeds jongere
doelgroep interessant vindt. Veel van deze nieuwe leden hebben aangegeven ook als actieve IVNvrijwilliger aan de slag te willen tijdens onze activiteiten. En dat is een hele goede ontwikkeling want we
kunnen voor onze leden slechts dat aantal activiteiten organiseren waar we qua vrijwilligerscapaciteit
een goede begeleiding kunnen borgen.
De tweede wijziging is dat we alles wat we als IVN Roosendaal doen zo veel mogelijk binnen de grenzen
van onze gemeente zullen organiseren. Ten eerste is de flora en fauna in onze eigen gemeente vaak de
reden waarom mensen lid worden. Maar ook zijn er nog zoveel prachtige stukjes natuur in de gemeente
Roosendaal te bekijken en laten ontdekken door (vooral) onze jeugdige leden dat we helemaal niet
zover van huis hoeven te gaan om ons door de natuur om ons heen te laten verwonderen.
De missie van IVN is “IVN verbindt mens en natuur. We laten jong en oud beleven hoe leuk, leerzaam,
gezond én belangrijk natuur is.” Als we dat doen in dezelfde omgeving als waarin we wonen en werken

dan zal dat die verbinding sterker zijn en meer een blijvend karakter hebben.

Inwerkingtreding AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Vanaf 25 mei 2018 treedt de AGV in werking. Aan een Privacy Statement, waarin o.m. algemene
afspraken omtrent het bewaren en beschermen van persoonsgegevens zijn opgenomen, wordt gewerkt.
Vooralsnog verwijst het bestuur naar de landelijke website IVN.nl/privacy-statement.
Vrijwilligers, voor wie de AGV relevant is i.vm. het verzorgen van workshops, wandelingen, worden de
komende tijd geïnformeerd hoe om te gaan met privacygevoelige zaken.
Heb je tussentijds vragen, richt die dan aan bestuur@ivnroosendaal.nl
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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 2018 t/m december 2018
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
9-6-2018

Werkgroep
Jeugdnatuurgroep
IVN
Kleuternatuurgroep
IVN
Seniorenactiviteit
IVN

Vertrek vanaf/locatie
MEC

26-6-2018

Start
14.0016.00
14.0016.00
11.00

1-7-2018

8.30

KNNV

Gebied Kelsdonk

15-7-2018
29-7-2018
12-8-2018
26-8-2018

8.30
8.30
8.30
8.30

KNNV
KNNV
KNNV
KNNV

10.00 pont en 13.00 terug

5-9-2018

14.0016.00
8.30
19.30
19.30
8.30
13.00

IVN Kleuternatuur

Tien Gemeten
Roovere OBH
Noordpolder
Everland (verzamelen bij
bussluis)
MEC

KNNV
KNNV
KNNV
KNNV
IVN Senioren

13-6-2018

9-9-2018
11-9-2018
18-9-2018
23-9-2018
25-9-2018
25-9-2018
2-10-2018
3-10-2018

MEC
MEC

Onderwerp
Zoogdierenontdekingstocht
Op zoek naar de
regenboog
Fietstocht en tuinbezoek
familie Tielens en
Brabantse boerenlunch
Naad van Brabant

Contactpersoon
Corrie Vroegrijk
Linda Frantzen
Jac Heijmans en Hans van
Nassau

Beheer van gebieden
gallen

Wim van Vliet en Ptera v.d.
Wiel
Joke Stoop
Ad Hellemons
Kees Akkermans
Jack Huips

Eekhoorns

Linda Frantzen

Mattemburgh
MEC
MEC
Oude Buissche Hei
Tuinbezoek familie de Blok

Brabantse Waldag
instuifavond
snuffelavond
Vogels
fietstocht

Wim en Adrie

KNNV
KNNV
IVN Kleuternatuur

MEC
MEC
MEC

gallen
snuffelavond
Paddenstoelen

KNNV
IVN

Matjens
MEC
MEC
Zwaakse Weel
MEC

Gewestelijke excursie
Brabants Landschap (Carlo
Braat)
snuffelavond
Fruitwandeling
Lezing Erik de Jonge

De Moeren

wandeling
snuffelavond
Paddenstoelen
Praktijkavond
paddenstoelen
Vogels in de winter

7-10-2018
9-10-2018

19.30
19.30
14.0016.00
8.30
19.30

16-10-2018
21-10-2018
23-10-2018

19.30
8.30
19.30

30-10-2018

13.00

KNNV
KNNV
KNNV
fotowerkgroep
IVN Senioren

30-10-2018
4-11-2018
6-11-2018

19.30
9.00
19.30

KNNV
KNNV
KNNV

MEC
Hondsdonks/Chaam
MEC

7-10-2018

IVN Kleuternatuur

MEC

13-11-2018
18-11-2018
20-11-2018

14.0016.00
19.30
9.00
19.30

KNNV
KNNV
IVN

MEC
Zeezuiper
MEC

27-11-2018

13.00

IVN Senioren

De Molenplaat

snuffelavond
Onverwachte vondsten
Lezing Brabantse Delta (rol
en samenwerking)
wandeling

27-11-2018
2-12-2018

19.30
9.00

MEC
Slikken van de Heen

snuffelavond
fotografie

4-12-2018
11-12-2018
16-12-2018
18-12-2018
26-12-2018

19.30
19.30
9.00
19.30
9.00

KNNV
KNNV
fotowerkgroep
KNNV
KNNV
KNNV
IVN
KNNV

MEC
MEC
De Heide Zurenhoek
MEC

Natuurwet
snuffelavond
Mossen en knoppen
Filmavond door Ersa
Kerstwandeling
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Donald van Hoek
Jac Heijmans en Hans van
Nassau

Linda Frantzen

Jac Heijmans

Jack Huips

Jac Heijmans en Hans van
Nassau
Ad Hellemons

Linda Frantzen

Vera Vandenbulcken
Jac Heijmans
Jac Heijmans en Hans van
Nassau

Petra v.d. Wiel
Guus Dekkers
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6

Planning jeugdnatuurgroep 2018 (onder voorbehoud)

9 juni 2018
Zoogdierenontdekkingstocht 14.00–16.00 uur
Wij mogen deze middag mee met de zoogdierenwerkgroep. Ben jij ook zo
nieuwsgierig wat we allemaal te zien krijgen? Wij wel, we hopen je die
zaterdag te verwelkomen.
Kosten: €2,00 en vóór vrijdag 8 juni opgeven per mail:
info@jeugdnatuurgroep-ivn-roosendaal.nl
Vertrekpunt : MEC Brasserie T-huis Visdonk

Kleuternatuurgroep 2018
Ook dit jaar organiseren we verspreid over het jaar weer zes Kleuternatuurmiddagen.
Bij Kleuternatuur ligt het accent niet op zoveel mogelijk kennis vergaren, maar bij natuurbeleving,
nieuwsgierigheid, ontdekken en plezier. Door binnen de belevingswereld van kleuters op een leuke en
ongedwongen manier respect, interesse en verwondering voor de natuur te stimuleren, wordt een basis
gelegd die een leven lang mee gaat.
Het programma voor 2018
Woensdag 13 juni
Woensdag 5 september
Woensdag 3 oktober
Woensdag 7 november

Op zoek naar de regenboog
Eekhoorns
Paddenstoelen
Vogels in de winter

Aankondiging kleuternatuurmiddag juni 2018
Op zoek naar de regenboog
Iedereen heeft weleens een regenboog gezien. Maar weet je ook hoe die ontstaan? En welke kleuren er
allemaal in zitten? Je leert het op deze Kleuternatuurmiddag. Buiten zullen we proberen om zelf een
regenboog te maken. En mocht dat niet lukken? Dan maken we er gewoon eentje van papier! Het
belooft een leuke en leerzame middag te worden. Kom je ook?
Geef je dan voor maandag 11 juni op via kleuternatuurroosendaal@hotmail.com
Datum: woensdag 13 juni 2018
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Kosten: € 2,00 per kind
Goed om te weten




Kleuternatuur is voor kinderen van 4 - 6 jaar en hun (groot)ouders en wordt georganiseerd in en om
het MEC op landgoed Visdonk in Roosendaal.
We starten om 14.00 uur en ronden af om 16.00 uur. Halverwege drinken we een glaasje limonade
met wat lekkers erbij.
Vaste onderdelen van het programma zijn een toepasselijk voorleesverhaal, een stukje eenvoudige
informatie over het thema aan de hand van plaatjes of een filmpje, samen het bos in, een
7






knutselactiviteit en een liedje. Daarnaast spelen we vaak spelletjes of gaan bijvoorbeeld aan de slag
met een vergrootglas, afhankelijk van het thema.
De activiteiten zijn deels binnen in het MEC lokaal en deels buiten in het bos. Bij slecht weer hebben
we een volledig binnenprogramma.
We vragen een bijdrage van € 2,00 per deelnemend kind per middag
Er geldt een maximum van 20 deelnemertjes per middag
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar kleuternatuurroosendaal@hotmail.com

Kleuternatuur zoekt vrijwilligers
Om Kleuternatuur tot een succes te kunnen maken, hebben we per middag ongeveer drie vrijwilligers
nodig. Op dit moment hebben we nog niet voor alle geplande middagen voldoende vrijwilligers
gevonden. Vindt u het misschien leuk om ons een keer mee te helpen? Laat het ons weten door een
berichtje te sturen naar kleuternatuurroosendaal@hotmail.com.
Om vrijwilliger te worden bij Kleuternatuur hoeft u geen uitgebreide natuurkennis te hebben van de
thema’s. Wat vooral belangrijk is, is dat u het leuk vindt om met jonge kinderen te werken. Ook moet u
rekening houden met wat drukte, want 20 kinderen met hun (groot)ouders zorgen voor een gezellige,
intensieve middag.
Meer weten?
Het laatste nieuws, tips, foto’s en verslagen van voorgaande Kleuternatuurmiddagen vindt u op:
http://www.facebook.com/kleuternatuurroosendaal

Planning Seniorenactiviteit juni 2018
Dinsdag 26 juni
Fietstocht en tuinbezoek bij de familie Tielens
We vertrekken om 11.00 uur per fiets vanaf het MEC richting Hoeven. Daar aangekomen krijgen we
eerst een rondleiding in de tuin van de familie Tielens. Na afloop maken we gebruik van een heerlijke
Brabantse boerenlunch.
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Themavogels
De mediterrane- of zwartkopmeeuw
Jaren geleden moest je naar de Noord-Franse kust om deze opvallende meeuw te zien.
Tegenwoordig doen ze het erg goed in onze regio. Vaak hoor ik in het voorjaar in Zeeland maar ook
boven Roosendaal het nasale “kie-auw” van overvliegende zwartkopmeeuwen. Buiten het broedseizoen
zijn ze zwijgzaam.
Vaak vliegen ze hoog en altijd in paartjes. In de vlucht zijn ze vrijwel wit vanonder en ze hebben geen
zwarte vleugelpunten zoals de algemeen voorkomende kokmeeuw. Ze zijn ook iets groter dan de
kokmeeuwen en de kop is helemaal zwart inclusief het achterhoofd. De snavel is vuurrood en mooi
getekend met een gele punt.
Oorspronkelijk komt deze vogel uit de Oekraïne (zwarte zee) en breidde zich uit naar het middellandse
zeegebied en het westen van Europa.
Wanneer je ooit de tekenfilm “Watership down / Waterschapsheuvel “ gezien hebt, herinner je je
misschien wel die verwaande meeuw die telkens “I see water” roept. De zwartkopmeeuw wordt in de
film prachtig gekarakteriseerd.
Het is namelijk een verwaand beest die zwartkopmeeuw dat tussen de kokmeeuwen rond sjouwt. De
kokmeeuwen accepteren de zwartkoppen wel maar daar heb je het wel mee gehad.
Als je ze een keer in levenden lijve wilt aanschouwen, moet je eens naar de Bergse diepsluis aan de
oesterdam gaan. Daar kun je de twee soorten naast elkaar bekijken en is dat eigenwijze loopje mooi te
observeren. Let op de typische roep!
Maar wellicht kom je ze tijdens een fietstocht ergens tegen. Vorig jaar heb ik ze nog op de Buisse heide
en de Reten gezien en zelfs vanaf het terras van den Engel in Nieuwmoer en dat had niets te maken
met de heerlijke trappist die ze daar tappen.

Voor meer foto’s van Cees zie: https://www.flickr.com/photos/cees_van_overveld/albums
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Bladgroen 2.0
Begin maart word ik verrast door een krantenartikel in een themanummer over voedselproductie. Iets
waar ik me tijdens mijn studie ernstig in heb verdiept en iets wat me nog steeds aan het hart gaat. In
het artikel wordt beweert dat planten niet efficiënt omgaan met zonlicht. “Gemiddeld zet een aardappel
maar 0,5 tot 1 % van het zonlicht om in biomassa. De rest van het licht wordt niet gebruikt”. Ik kon
mijn ogen niet geloven. Andere artikelen hebben het over een (mijn) blinde vlek die al jaren over het
hoofd wordt gezien bij de veredeling van planten.
Je staat er misschien niet altijd bij stil, maar al ons voedsel is het resultaat van fotosynthese. Als je meer
voedsel nodig hebt, is bladgroen de plek om dat probleem aan te pakken.
Wat gewassen wel goed doen, is het efficiënt
gebruiken van voedingsstoffen, het zonlicht
optimaal opvangen en het sturen van suikers
naar de oogstbare delen, zoals vruchten,
knollen en graankorrels. Voedingsgewassen
worden hier al sinds het begin van de landbouw
op geselecteerd en hier al jaar en dag bij
geholpen door plantveredelaars die deze
structuren en processen voor ons consumenten
optimaliseren. Pas sinds heel kort is men bezig
om ook de fotosynthese aan te pakken en
bladgroen 2.0 ligt nog in het verre verschiet.
Iets wat tijdens honderden miljoenen jaren
evolutie is ontwikkeld verbeter je zo maar niet
een twee drie. Dat wilde planten onder wilde omstandigheden niet efficiënt met zonlicht om zouden
gaan, is overigens onwaarschijnlijk. Het zijn juist de gunstige teeltomstandigheden die ook de
optimalisatie van de fotosynthese mogelijk moeten maken.
Tijdens het onderzoek naar de 140 verschillende stappen binnen de fotosynthese heeft men al wel
gevonden dat een aantal pigmenten in het bladgroen het zonlicht verspillen omdat ze eigenlijk een
andere functie hebben. Zo beschermen ze planten tegen schadelijk UV-licht en vraat door insecten.
Weer wordt bij het onderzoek gebruik gemaakt van het modelplantje zandraket omdat hiervan alle
genen in kaart zijn gebracht. Het onderzoek is ook afhankelijk van zeer geavanceerde en recent
ontwikkelde technieken, meetapparatuur en gecontroleerde omstandigheden om de kleine verschillen en
verbeteringen te kunnen meten. Of het een verkoopargument is voor hun onderzoek of dat het oprechte
verwachtingen zijn, weet ik niet maar zoals het er nu voor staat, denken de onderzoekers onder ideale
omstandigheden minstens een verdubbeling van de opbrengst van fotosynthese te kunnen bereiken. Dit
zal de wereldvoedselproductie in de toekomst enorm gaan helpen.
Guus Dekkers, mei 2018
‐
‐
‐
‐

Sir Edmund, wetenschap, 3 maart 2018: “De heilige graal: hoe verbeter je fotosynthese?
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/nieuw-licht-op-fotosynthese/
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2017/05/10/fotosynthese-van-gewassen-kan-beter
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Themas/Voedselproductie/fotosynthese.htm
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Terugblikken
Terugblik workshops
Vogelworkshop 2018
Omdat we vorig jaar zoveel geïnteresseerden op de wachtlijst hadden staan, hebben we besloten dit
voorjaar ook een vogelworkshop te verzorgen. De maand maart stond in het teken van de vogels voor
24 deelnemers. Er waren 2 excursies gepland en zoals bekend was het zonnetje nog ver te zoeken in
deze maand. Dit hield een aantal deelnemers tegen om mee te gaan. Onze 1e excursie, 18 maart, naar
de Kraaijenberg was dan ook een hele koude maar met 40 soorten
toch een hele goede, als we maar een beetje uit de wind bleven.
Het was wel een beetje stil maar de eenden op de plassen lieten
zich toch goed bekijken.
De 2e excursie naar de Matjes was 20 april en de zon scheen ons
tegemoet. (Een goedmakertje voor de 1e keer ) Volop zang te
horen en dan blijkt het toch lastig te zijn om te horen welke vogel
zijn lied zingt. Een paar bruine Kiekendieven lieten zich meerdere
keren bewonderen. Met de andere soorten was het een geslaagde
afsluiting van de vogelworkshop.
Weerworkshop
Op veler verzoek waren we in de gelegenheid om weer een workshop over “het weer” te verzorgen. De
workshop was dan ook snel volgeboekt met 24 deelnemers. Het zal duidelijk zijn dat we hierbij volledig
afhankelijk zijn van “onze” meteoroloog, René van Hofwegen. Hij vertelde 4 avonden met veel
enthousiasme over alle weersverschijnselen en daagde de
deelnemers op de laatste avond uit om weersvoorspellingen te
doen. Bij deze workshop zat één excursie waarbij de verwachting
was dat het niet spectaculair zou worden vanwege het goede
weer. Maar die dag draaide er van alles om en begonnen we met
regen, er kwamen wolken opzetten en die verdwenen weer en de
zon liet zich ook nog zien. Een geslaagde excursie dus!
Beide workshops werden afgesloten met de welbekende quiz
waarbij weer mooie en/ of lekkere prijzen te verdienen waren.

Terugblikken Kleuternatuurgroep
Kleuternatuur startte dit jaar met regenwormen
Na onze winterstop stonden we op woensdagmiddag 11 april te
popelen om weer een kleuternatuurmiddag te organiseren. Er
kwamen 20 kinderen samen met hun vader, moeder, opa en/of oma
naar het MEC toe, voor een middag over regenwormen.
We begonnen met een toepasselijk voorleesverhaaltje, waarna we aan de hand
van plaatjes de kinderen meer vertelden over regenwormen. Dat ze geen ogen
maar wel meerdere harten hebben bijvoorbeeld. Waar ze leven en waar ze
nuttig voor zijn. Daarna was het tijd om naar buiten te gaan. Met schepjes,
pincetten en loepjes zochten de kinderen in de bosgrond naar regenwormen.
En na wat speurwerk vonden ze heel wat regenwormen, maar ook allerlei
insecten en zelfs een salamander!
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Bij terugkomst in het MEC hebben we eerst een glaasje limonade gedronken. Vorig jaar kregen de
kinderen daar altijd een eierkoek bij, maar dit jaar zorgen we voor toepasselijke traktaties. Er was
vandaag een plakje ontbijtkoek met daarop een worm van snoep. Aansluitend hebben we een grappig
liedje over regenwormen geluisterd, waarna we met nieuwe energie verder gingen naar het tweede
gedeelte van het programma.
Hiervoor maakten we twee groepen. Een groep kinderen heeft regenwormen van dichtbij bekeken en
opgemeten. De andere groep heeft buiten in een glazen pot een wormenhotel gemaakt van laagjes
grond en bladeren. Natuurlijk kreeg iedereen een hotelgast (worm) mee in zijn/haar hotel. Na een
kwartier wisselden de groepen om, zodat niemand iets hoefde te missen.
Tot slot kregen de kinderen een diploma mee naar huis, als bewijs van deelname aan deze leerzame
middag.
Roosendaal zoemt … tijdens tweede kleuternatuurmiddag
Op woensdagmiddag 9 mei organiseerden we weer met
veel plezier een Kleuternatuurmiddag. Er kwamen 20
kinderen samen met hun moeder of opa naar het MEC toe,
voor een middag over bijen.
We begonnen met een toepasselijk verhaaltje over bij Doris die
voor het eerst naar buiten mag, een boek van de KNNV uitgeverij.
Daarna vertelden we aan de hand van foto’s en plaatjes meer
over het bijenvolk, de bijenkorf en het belang van bijen.
Voordat we naar buiten gingen kleurden alle kinderen een kleurplaatje van een bij, die op een stokje
werd geplakt. Met onze bijen vlogen we naar buiten, om ze van bloem naar bloem te laten vliegen. Na
terugkomst bij het MEC was iedereen dorstig en was het tijd voor ranja met spiesje van groente en fruit
dat afhankelijk is van bestuiving door bijen. Zo maken we de kinderen ervan bewust dat veel van ons
eten niet zou bestaan zonder de bijen.
Vervolgens maakten we twee groepen. De helft van de groep ging binnen honing proeven en de
bijendans leren. De andere helft van de groep ging buiten kaarsen van bijenwas maken. Vervolgens
rouleerden de groepen.
Tot slot kregen alle kinderen een diploma, als aandenken aan deze middag. Het was wederom een
geslaagde kleuternatuurmiddag, voor kinderen, (groot)ouders en begeleiders!

Terugblikken jeugdnatuurgroep
Bijenmuseum Kalmthout
Zaterdag 3 maart vertrok de jeugdnatuurgroep iets over 14.00 u.
richting Kalmthout. 8 kinderen hadden ervoor gekozen om mee naar
het bijenmuseum te gaan in plaats van in de sneeuw te spelen.
In De Vroente werden ze opgewacht door een enthousiaste gids,
die hen op een interactieve manier alles over de bij en het
bijenleven vertelde. Zij weten nu bijna alles over deze nuttige
insecten: hoe ze de weg vinden naar de bloemenwei, hoe de
werkverdeling is onder de bijen, wat honing eigenlijk is, het verschil
tussen een bij en een wesp enz. Deze interessante en leerzame
middag werd afgesloten met een film over bijen.
Alvorens terug naar Roosendaal te vertrekken, konden de kinderen zich nog even uitleven middels een
sneeuwballengevecht, waarbij de begeleiders het zwaar te verduren kregen.
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Bomenspeurtocht
Zaterdag 24 maart hadden we een prachtige lentedag om de
speurtocht in Visdonk te lopen. Er kwamen veel kinderen naar
deze activiteit. Jammer dat Daan, Jasmijn en Imane, die zich bij
Sjors Sportief hadden aangemeld niet kwamen opdagen en ook
niet hadden afgemeld, anders hadden de 2 jongelui die op de
wachtlijst stonden ook mee kunnen doen.
Heel de club werd opgedeeld in 4 groepjes. Elke groep ging met
zijn begeleider op zoek naar 12 bomen of struiken. Aan de hand
van zoekkaarten werd bepaald om welke boom of struik het
ging. Bij elk exemplaar werd iets verteld. Bijvoorbeeld dat je
een berk kunt kennen aan zijn witte stam en dat de Indianen vroeger daar hun hutten mee bedekten
omdat de schors van de berk bekend stond om zijn waterdichtheid, dat de oudste beuken van landgoed
Visdonk 150 tot 175 jaar oud zijn, hoe we de leeftijd van een boom kunnen schatten, zonder hem om te
zagen enz. enz.
Het was zulk lekker weer, dat we lekker buiten bleven in plaats van binnen bomenmemory te spelen.
Tot slot werd binnen de oplossing bekend gemaakt, het gevonden woord moest knobbelzwaan zijn.
Iedereen had het antwoord goed. Om 16.00 u. werd iedereen weer opgehaald. Sommigen bleven nog
even om toch nog bomenmemory te spelen. Deze middag was weer voor herhaling vatbaar.
Spelen in de natuur
Op 14 april hadden we prachtig weer om in het bos actief te zijn. 23
kinderen kwamen bij ons spelen. In 4 groepjes vertrokken we elk
met een begeleider. De jongens en meisjes waren erg enthousiast,
want zij konden ook punten verdienen. Een van de spelletjes was
memory, als je 2 dezelfde ‘paddenstoelen’ vond, kreeg je een punt.
Wat deden ze hun best. Zo ook met dennenappels werpen; wie
kreeg er alle 5 de proppen in de emmer? Elke keer werd geprobeerd
hun persoonlijk record te verbeteren. Het sluipspel was heel
amusant, maar ook wel moeilijk. In het bos hoor je altijd allerlei
geluiden en dan is het maar de vraag of het van je speelkameraadje is, waar je op moet reageren. De
scharreldoos vond de jeugd ook leuk. Bij 10 plaatjes van dingen uit het bos, moesten de jongens en
meisjes de echte spullen zoeken. Velen hadden heel hun doos vol, sommigen konden geen bloempje
vinden. Hier kregen ze ook weer voor elk gevonden voorwerp een punt. Na dit circuit was er pauze,
even uitblazen en daarna vrij spelen in het bos. Er werden takken versleept, boomstammen als
evenwichtsbalk gebruikt enz. Rond 16.00 u. gingen we terug naar het MEC, waar we nog even
napraatten en het puntenaantal bekeken. De scores waren hoog, Timo stond met 24 punten aan de top,
maar iedereen had het erg naar de zin gehad. Weer een geslaagde middag.

Terugblik Seniorenactiviteit
Het is februari maar dat is aan het weer niet te merken. Zonnig, een
beetje wind maar een heerlijke temperatuur.
Met de auto zijn we richting Schijf gereden, waar we geparkeerd hebben
aan de rand van de Rucphense bossen aan de linkerzijde van de weg.
Daar hebben we een route gelopen die is uitgezet door
Natuurmonumenten, grondeigenaar. Een zeer gevarieerd landschap op
deze tocht van ongeveer 6 kilometer. Onderweg zagen we in de struiken
een heel klein vogeltje wat een goudhaantje bleek te zijn toen het het
zandpad overvloog.
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De laatste dinsdag in maart stond een fietstocht gepland naar het Pannehûske en daar een wandeling in
Wallstein. Helaas waren de weersvoorspellingen te slecht om op pad te gaan. Het toeval wil echter dat
het tuinbezoek bij d familie de Blok van mei niet kan doorgaan zodat we maart overdoen in mei. Ook
leuk toch.
In april was een wandeling georganiseerd in Visdonk en omgeving.
Het weer was perfect voor een stevige wandeling. Met 12 personen
vetrokken we richting de Eindstraat (gemeente Rucphen). Vandaar
binnendoor terug naar Visdonk om vervolgens door te gaan naar
het Rozenven. Wat is het daar toch mooi geworden. Al enkele
plantjes zonnedauw gevonden en het water staat aan beide zijden
van de loopbrug. De bekende route langs het Mariabeeldje in de
boom terug naar het T-huis. Overigens heeft Maria heel veel
gezelschap gekregen van allerlei “herinneringen”. Na afloop
natuurlijk iets lekkers gedronken, koffie, thee en sommige zelfs een heerlijke warme chocomel met
slagroom. Wat kan het leven toch mooi zijn.
In mei zouden we naar de tuin van de familie de Blok gaan, maar dit kan helaas niet doorgaan. We
hopen deze nu op de laatste dinsdag van september te bezoeken. In plaats hiervan doen we de
afgelaste fietstocht naar het Pannehûske. Zo komt alles nog goed.
Hans van Nassau
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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
Thema-avonden
Kleuternatuurgroep
Website
Public relations
Coby en Johan Vromans
Hans van Nassau
Contactpersonen
Groenwinkel
Vogels

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

corryvroegrijk@kpnmail.nl
pietvanoeffelen@gmail.com
cursussen@ivnroosendaal.nl

Ad Hellemons
Resie Beulen
Redactie Nieuwsbrief

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
redactie@ivn.roosendaal.nl

Annemarie Willems
Cees van Overveld

anwilmu@ziggo.nl
fotoverveld@kpnplanet.nl

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
Leden, die de nieuwsbrief op papier willen ontvangen betalen per jaar € 7 extra ivm de hoge kosten
hiervan.
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