Nieuwsbrief
Maart 2018
IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILEUEDUCATIE
AFDELING DE WAERDMAN – DE LANGSTRAAT
Secr. Waspiksedijk 35
5143 HN Sprang Capelle
Tel. 0416-312175
marian.noordermeer@ivndewaerdman.nl
internet: www.ivn.nl/afdeling/ivn-de-waerdman.
Voorwoord.
In mijn werk kom ik vaak in aanraking met deskundigen op allerlei gebieden. Mijn collega’s zijn erg deskundig
maar ook tijdens stagebezoeken op bedrijven, natuurlijk op feestjes, in de verenigingen waar ik lid van ben en
zelfs op de golfbaan kom ik mensen tegen die ergens veel verstand van hebben. Toch mis je vaak iets
bijzonders dat je wel bij gewone stervelingen, amateurs zo je wilt, in de natuurwereld aantreft en dat is
bevlogenheid. Als ik kijk naar de mensen die bij ons lezingen verzorgen, in onze club bezig zijn met cursussen,
het veldwerk, de vogelaars, de plantenzoekers of zelfs bestuurswerk dan stralen die allen iets extra’s uit. Iets
van grote betrokkenheid met de thema’s waar ze voor staan.
Er zijn ook mensen die hetzelfde voelen voor voetbal, crossen of tv kijken maar dat is iets anders. Waar ik het
over heb is betrokkenheid voor iets waardevols van ons allemaal, onze leefomgeving. Dit gaat ook niet zomaar
over. Daarom zit bijvoorbeeld ons bestuur gemiddeld al meer dan 30 jaar op zijn post en ook coördinatoren
van werkgroepen gaan decennia mee. Hopelijk kunnen we met z’n allen in het natuurbelang en voor onze
eigen genot nog jaren onze betrokkenheid bij de natuur vasthouden.
Piet de Jongh

Ledendagtocht naar o.a. heempark Dr. Jac. P. Thijssepark Amstelveen ( https://thijssepark.nl/ )
en de Zouweboesem te Ameide.
Onze jaarlijkse dagtocht zal gehouden worden op 9 juni 2018. We vertrekken exact 08.00 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. (marian.noordermeer@ivndewaerdman.nl)
Wees er snel bij want vol=vol.
Jaarvergadering
Agenda
1 Opening, berichten van verhindering en algemene beschouwing door de voorzitter.
2. Verslag algemene ledenvergadering 6 april 2017. (Op aanvraag verkrijgbaar, liefst per e-mail)
3. Jaarverslag secretaris 2017. Wordt voor de vergadering uitgereikt.
4. Financieel jaarverslag penningmeester 2017. (Op aanvraag verkrijgbaar, liefst per e-mail)
5. Verslag kascommissie 2017 en benoeming leden kascommissie 2018
6. Begroting 2019. (Op aanvraag verkrijgbaar, liefst per e-mail).
7. Verkiezing bestuursleden.
Aftredend zijn Piet de Jongh en Ad van Oosterhout. Hij stellen 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 wordt door Fons Mandigers (Natuurmonumenten) een lezing over Vlijmens Ven e.o. gegeven.
Het bestuur

Contributie.
Vanaf januari 2018 kunt u uw contributie betalen via rekeningnummer: NL49INGB0003607053

t.n.v. IVN de Waerdman-de Langstraat te Waalwijk o.v.v. contributie 2018.
Leden € 15, huisgenootleden € 2,50 en donateurs € 10.
Het Bestuur

Agenda
2
april

10.00 Wandeling in De Brand, Café Boslust, Schoorstraat 37 (parkeerplaats),
Udenhout.
7
april
09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. Haven Heusden, parkeerplaats t.h.v.
scheepswerf.
12
april
20.00 Lezing betreffende “Hoe geven we het slagenlandschap zijn waarde terug”.
19
april
20.00 Jaarbijeenkomst met lezing.
5
mei
09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. De Kaag, Kanaalweg (halverwege).
6
mei
10.00 Wandeling in Plantloon. Vertrek vanaf voormalig zwembad, parkeerplaats
Hoefsvenlaan te Waalwijk.
19
mei
09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. Vlijmens Ven vanaf Ven Buul/
Vliedberg.
19
mei
09.30 Fietsroute Linie 1629. Fietsen langs de Linie van 1629 door het buitengebied
van 's-Hertogenbosch. Over een lengte van 49 kilometer wisselen prachtige
natuur en indrukwekkende cultuurhistorie elkaar voortdurend af.
Info https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/landing/fietsroute-linie-1629.
Aanmelden via e-mail Piet de Jongh dejonghpiet@gmail.com
Vertrek vanaf parkeerterrein rest “All you can eat”, De Akker 45 te Vlijmen.
3
juni
10.00 Wandeling in De Langstraat vanaf voormalige spoorwegovergang, Julianalaan
te Sprang-Capelle.
4
juni
19.00 Inventarisatie door plantenwerkgroep. De Dullaert vanaf Kruisvaart
(halverwege) te Sprang-Capelle.
9
juni
08.00 Dagtocht naar o.a. heempark Dr. Jac. P. Thijssepark te Amstelveen en
De Zouweboesem te Ameide. Verdere info in deze nieuwsbrief .
16
juni
09.00 Midzomer plantenjacht in de Moerputten. Vertrek vanaf parkeerplaats
Moerputten aan Deutersestraat te Den Bosch.
18
juni
19.00 Inventarisatie door plantenwerkgroep. Labbegat West vanaf Koesteeg
(halverwege).
1
juli
10.00 Wandeling in Westloon vanaf Café-Rest. 'Roestelberg', Roestelbergseweg 2 te
Kaatsheuvel.
9
juli
19.00 Inventarisatie door plantenwerkgroep. De Veste vanaf Schoolstraat/
Spoorlaan te Waspik.
23
juli
19.00 Inventarisatie door plantenwerkgroep. Haverlei vanaf Rabobank Wolput te
Vlijmen.
4
augustus
09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. Waspik Halve Zolenpad vanaf
Schoolstraat, richting Raamsdonk. Start vanaf Sporthal/ huisartsen
Wilhelminastraat.
5
augustus
10.00 Wandeling in Giersbergen vanaf Herberg “De Drie Linden”, Giersbergen 8 te
Drunen.
1
september
09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. Plantloonseweg vanaf parkeerplaats
Plantloonseweg.
2
september
10.00 Wandeling vanaf De Rustende Jager, Oude Bossche Baan 11 te Biezenmortel.
Voor informatie over Plantenwerkgroep kunt u contact opnemen met Nico Noordermeer tel.06 50281528
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. (marian.noordermeer@ivndewaerdman.nl)
Kijk eens op de site van onze vereniging www.ivndewaerdman.nl

