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Bij de voorplaat: 18 februari 2014 volop bloeiende sneeuwklokken en
winterakonieten rond kasteel Nederhemert-Zuid. Nog nooit zo vroeg zo
massaal. De lente is in volle gang.

Website: --->

www.MadeseNatuurVrienden.nl

<---

Doe mee en wordt ook lid van de MNV:
- Mail naar mnv@MadeseNatuurVrienden.nl of bel het secretariaat
- MNV secretariaat: Ankie Stoop - Siemons, tel. 0162 – 51 79 65
MNV karakter:
Wij zijn een vereniging voor Gezellige en Actieve natuurbeleving in
de Gemeente Drimmelen en omstreken.
Doelstellingen:
a) het leveren van een bijdrage aan natuur- en milieubescherming;
b) de beoefening en verbreiding van de natuur- en milieustudie;
c) het behouden en verbeteren van de natuur-, landschappelijke en
cultuurhistorische waarden, de flora en fauna en het leefklimaat;
d) met als ons werkgebied de Gemeente Drimmelen, het Nationaal
Park De Biesbosch en de omliggende gemeenten van beiden.
Contributies per jaar:
Jeugdlid (tot 12 jaar) € 10,- / Volwassenen € 18,Partners € 27,- / Gezinslidmaatschap € 36,- / Donateur € 10,Giften en donaties zijn welkom op rekeningnummer 13 15 11 874
t.n.v. Madese Natuurvrienden te Made.
Publicatie van de Vereniging Madese NatuurVrienden
onder de Creative Commons licentie BY-SA
Zie de akte op http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/
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Van de voorzitter
Een ruimere jas; werken aan de toekomst
Sinds jaren hebben de vrijwilligers een zeer belangrijk punt op hun
verlanglijstje staan. De werkplaats cq berging is niet meer op haar taken
berekend als het op ruimte aankomst. Ze willen een ruimere jas. Meer
overdekte werkruimte, meer berging. De Stichting Liniehof heeft het
initiatief genomen om deze grote wens mogelijk tot vervulling te laten
komen. De bouwaanvraag is mede dankzij het voortvarende werk van
architect Kees Prinse inmiddels de deur uit en het College zal een
dezer dagen een weloverwogen besluit nemen. Hopelijk kunnen we na
de zomervakantie het steiger op.
De kennis over met name het heemparkbeheer zit besloten in een te
kleine groep mensen. Groen en Doen heeft ons de mogelijkheid
geboden om een cursus aan te bieden om de basiskennis op het
gebied van heemtuin- en aanvullend natuurbeheer bij te spijkeren bij de
vrijwilligers e.a. geïnteresseerden. Niet teveel klassikaal en binnenshuis
maar vooral aanschouwelijk ‘buiten’ onderwijs.
De voorzitter wil daarnaast ook een ruimere jas. Niet voor zichzelf maar
voor de vereniging. Meer werkgebieden, meer werkvelden. Ideeën zijn
er nog genoeg en dienen rustig uitgebroed worden. Maar ik geef mee
dat we er meer vrijwilligers bij nodig hebben. Dus werven maar.
Met NatuurVriendelijke groet, Arjen Stoop
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Van de bestuurstafel
Uitnodiging Algemene ledenvergadering
Bij deze nodigt het MNV bestuur alle leden uit tot het bijwonen van de
Algemene ledenvergadering op vrijdag 14 maart 2014.
Voorstellen wijzigingen Huishoudelijk Reglement
Onderstaande voorstellen gedaan op de vorige algemene
ledenvergadering zullen in stemming worden gebracht.
• Artikel 25 lid 4
Om kennis van het voorafgaande jaar van kascontrole te behouden kan
de Algemene Ledenvergadering ,in uitzondering op artikel 25 lid 2,
besluiten een kascontrole lid voor een 3e jaar te benoemen wanneer het
jongste lid om geldige redenen niet voor een 2e maal beschikbaar is.
• Artikel 15 lid 3
Het is zonder toestemming van leden en andere deelnemers aan
besloten of publieke MNV activiteiten, niet toegestaan foto’s, filmpjes of
geluidsfragmenten te publiceren van betrokken personen.
Publicaties op Internet van multimediamateriaal mogen niet zonder
toestemming van betrokkenen tekstueel worden voorzien van namen.
• Artikel 30 lid 6
De leden en donateurs voldoen aan de penningmeester de contributie
of donatie binnen 1 maand na ontvangst van de factuur. (verwijdert
acceptgiro)
Van Joomla naar WordPress voor de MNV website
De MNV website is vorig jaar omgezet van het Plone web Content
Management Systeem naar het Joomla web CMS.
De keuze voor het Joomla web CMS is iets minder goed bevallen,
omdat met name het werken met foto's in Joomla om extra plugins
vraagt en het invoegen van foto's werkt niet echt fijn voor iemand met
weinig computerkennis.Het resultaat was dat de MNV-website het
afgelopen jaar zonder foto's is geweest en dat is natuurlijk niet de
bedoeling.De ontwikkelaars van Joomla werken niet echt aan
structurele verbetering en misschien is dat ook wel de reden dat het
marktaandeel van Joomla is afgenomen tot minder dan 10% van alle
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websites. Vandaar dat het bestuur nu heeft besloten om in de komende
maanden over te stappen op het Open Source web CMS
WordPress.org dat het grootste marktaandeel heeft van iets meer dan
50% van de miljoen meest bezochte websites wereldwijd. Zie hiervoor.
http://trends.builtwith.com/cms in het linker menu 'Top million websites'.
WordPress heeft wel standaard functionaliteit aan boord voor het
werken met plaatjes en de webpagina's zijn ook geschikt voor pc,
smartphone en tablet.

Van de penningmeester
Per 1 augustus 2014 treed in alle Eurolanden een nieuw betaalsysteem
in werking genaamd SEPA. Dit heeft ook voor onze vereniging gevolgen. Vanaf dan kan er alleen nog met het IBAN rekeningnummer gewerkt worden.
Uw bank brengt u op de hoogte van toevoegingen aan uw rekening
nummer.
Voor leden die betalen per incasso zal deze automatisch omgezet worden naar het nieuwe systeem.
Op termijn zal het gebruik van de acceptgiro niet meer mogelijk zijn.
Wie de contributie of donatie nog niet betaald per incasso willen wij
graag uitnodigen dit alsnog te gaan doen.
Voor de volgende contributie ronde sturen we hiertoe diegene die per
acceptgiro betalen een machtigingsformulier.
Uw machtiging tot afschrijving van de contributie/donatie bespaart kosten voor de vereniging en inzet van tijd voor de penningmeester. Tenminste 14 dagen voorafgaand aan de automatische incasso wordt u
hierover geïnformeerd. Na afschrijving heeft u nog 56 dagen om deze,
indien gewenst, ongedaan te maken.
Indien U geen gebruik wenst te maken van automatische incasso dan
zult U van ons in het vervolg een factuur ontvangen met het verzoek het
verschuldigde bedrag over te boeken.
Namens het bestuur hoopt de penningmeester op uw medewerking.
DB Madese NatuurVrienden
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Programma
Vrijdag 24 januari Lezing havik en sperwer G. Muskens
40 jaar onderzoek naar Havik en sperwer gaven Gerard Muskens en
zijn collega’s een schat aan informatie over het wel en wee van deze
fantastische vogels. Van 20.00 – 22.00 uur in Parkgebouw de Liniehof
Zondag 2 februari Ganzenexcursie
Spotten we dit jaar een Roodhalsgans of Sneeuwgans of worden we
gefascineerd door grote groepen Goudplevieren? Weer en wind
trotserend trekken we vanaf de eigen kleipolders richting zee.
Vertrek om 9.00 uur vanaf Parkgebouw de Liniehof. Tot 16.30 uur.
Zaterdag 8 februari Wilgenknotten op de “huisplaat”
We zijn te gast op bio-logisch landbouwbedrijf de Koekoek. Er wordt
gezorgd voor soep tijdens de lunch. Neem zelf Uw brood mee. Vanaf
9.00 uur start met koffie in de loods van de fam. Smits van Ooyen.
Zondag 16 februari Op zoek naar “de Zundert”
Wordt het een voorjaarswandeling, een heerlijk lente zonnetje of lopen
we in de vrieskou door de bossen rondom Zundert. We sluiten af met
een heerlijke Zundert in het Anker of het Pannehuske.
Vertrek 10.00 uur vanaf Parkgebouw de Liniehof. Terug in Made ±
14.00 uur.
Vrijdag 21 februari Lezing Kraanvogels Cor Huijgens
Duitsland, Frankrijk en ook Zweden worden reeds vele jaren door Cor
bezocht om kraanvogels te observeren en fotograferen. Sinds kort
worden ook de geluiden door hem vastgelegd. Een fascinerende audiovisuele presentatie is het resultaat wat U vanavond mag aanschouwen.
Vanaf 20.00 – 22.00 uur in Parkgebouw de Liniehof.
Zaterdag 1 maart
Wilgenknotten
Waar we knotten hangt nog even af van de voortgang van
werkzaamheden op diverse locaties. Nadere berichtgeving volgt op mail
en in Carillon. Vertrek 9.00 uur Parkgebouw de Liniehof tot 15.00 uur
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Zondag 9 maart
NK-Maasheggenvlechten Oeffelt
De helft van het team van Brabants Landschap bestaat uit MNV-ers.
Een mooie happening met diverse activiteiten, demonstratie vlechters
uit het buitenland etc. Wie moedigt ons aan?
Voor info en route zie www.maasheggen.nl
Dag begint voor bezoekers om 11.00 -16.30 uur.
Vrijdag 14 maart
Algemene ledenvergadering
Het bestuur van de MNV nodigt al haar leden uit voor de presentatie
van de algemene ledenvergadering. Van 20.00 – 22.00 uur in
Parkgebouw de Liniehof
Dinsdag 18 maart Lezing Rode Zonnehoed Martine Verweij
Rode zonnehoed, misschien bij U bekent als Echinacea van de
Echinaforce. Wat is de werking van de plant wat doet hij voor Uw
gezondheid, waar komt deze mooie plant vandaan Martine verteld U al
wat U zou willen weten en beantwoord al Uw vragen.
Van 20.00 – 22.00 uur in Parkgebouw de Liniehof
Vrijdag 4 april
Lezing de Argonne door Rik de Smet
Waarom roemen onze zuiderburen de Belgen dit stukje Frankrijk en
heeft het ook ons hart gestolen. Rik de Smet schreef een prachtig boek
over deze streek waar hij met verve over weet te vertellen.
Van 20.00 – 22.00 uur in Parkgebouw de Liniehof
2e Paasdag 21 april Aansluitexcursie dag van het landschap
In file naar de mooist uitgekozen locatie thema 'in geuren en kleuren'.
Publicatie volgt.
Zondag 27 april Excursie Leembossen in het Groene Woud
De Leembossen in het Groene Woud zijn schatkamers van
biodiversiteit. Wij bezoeken daar de gevarieerde landerijen op zoek
naar de voorjaarsflora. Lunch en waterdicht schoeisel meenemen.
Vertrek 9.30 uur parkgebouw. Terugkomst ± 16.00 uur.
5

Column Paul ; Vrijwillig Landschapsbeheer
Elke donderdagmorgen verzamelt de ‘Knotgroep’ zich op de Liniehof,
een groep van intussen 23 mannen en vrouwen, afkomstig uit Made ,
en wijde omgeving. Maar vaak wordt er ook andere weekdagen (met
scholen) en op zaterdagen (om ook andere leden van de MNV aan de
slag te zetten) gewerkt.
We laten onze sporen in het landschap achter! : Op de eerste plaats op
de Liniehof zelf, het onderhouden van de heemtuin.
Vanaf september gaan we het veld in als we poelen opschonen.
Daarnaast hebben we de bijna 1001 knotwilgen van de gemeente
Drimmelen, grienden van het Waterschap en de gemeente
Geertruidenberg (de Slikpolder), en twee natuurpareltjes van
Staatsbosbeheer, de Worp en de Zonzeelse Polder, geadopteerd.
Natuurlijk knotten we! : Op 3e Kerstdag aan de Plukmadesestraat (One
Hundred and Fifty!) en recent aan de Korteweg in Hoge Zwaluwe en
aan de Koekoekweg in de Worp.
Maar ook het afzetten van struweel, blad ruimen, maaien en hooien van
paden, bloemenweides en ruigtes, het trekken van braam en
brandnetel, onderhoud van rasters, insectenmuur, vuilnisbakken en
banken, (schoon)maken van nestkasten, het vlechten van heggen, we
doen het!
Voor zwarte stern en visdief zetten we vlotten voor hun nesten uit.
En wie weet wat er in deze groep, pionier in Brabant (of is het NoordBrabant?) in het bevorderen van de biodiversiteit, nog meer opschiet…
Nieuwsgierig? U bent bij deze gewaarschuwd: het knotvirus is
besmettelijk!
In de komende Roerdompen meer over de specifieke gebiedjes waar
we aan de slag zijn.
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2014; Het jaar van de Spreeuw
Een gewone zwarte vogel; Starling Sturnus Vulgaris
Niet zo bijzonder. Of toch wel? De spreeuw is nog steeds een van de
meest algemene soorten ter wereld hoewel het aantal spreeuwen in ons
land sinds de jaren tachtig met 40% is afgenomen. Niet alleen in ons
land maar ook in de omringende landen neemt het aantal spreeuwen af.
Over de oorzaak of oorzaken kan men nog weinig met zekerheid
zeggen. Om meer kennis te vergaren over voorkomen en oorzaken van
de achteruitgang van de spreeuw heeft Vogelbescherming en Sovon
daarom 2014 uitgeroepen tot het jaar van de spreeuw.
Het gaat dus heel slecht met deze meester imitators. Geef het maar toe
vogelaars we hebben vaak vergeefs naar een Buizerd uitgekeken
terwijl bovenop de schoorsteen een Spreeuw zijn deuntje imiteerde.
Wij missen sinds een paar jaar de spectaculaire spreeuwenzwermen
waaraan wij ons menigmaal aan vergaapten tegen de avond als ze een
slaapplaats zochten in de dichte groene struiken rond het honden
uitlaatterrein achter ons huis. Lag het aan het rigoureus kappen van al
het struikgewas dat de spreeuwen verdwenen? Soms zaten ze toch nog
met honderden in de hoogspanningsmasten. Precies wisten ze
wanneer de vlierbessen of de druiven rijp waren in onze achtertuin. Een
aanval van 20 spreeuwen of meer op de druiven was niet vreemd.
Zachtzinnig ging het er niet aan toe, ook niet onder elkaar! Dit jaar
hooguit 3 spreeuwen in de tuin te bewonderen maar meestal helemaal
geen. Is dit een tendens die we overal zien?
De Starling Sturnus Vulgaris; zal een deel van zijn naam; vulgaris (=
gewoon lat.) de komende jaren verdwijnen?
Starling is en blijft deze vogel. Schitterend, als je hem beter bekijkt. Niet
gewoon zwart (ook hier is het woord Vulgaris niet van toepassing) een
blauwe glans met pareltjes, witte vlekjes of zoals Cor hem op zijn
kerstkaart vorig jaar afbeeldde, met sneeuwvlokjes!
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Webcamkast van Vogelbescherming voor de MNV
Tijdens het jaar van de spreeuw wil Vogelbescherming er achter komen
of de broedresultaten voldoende zijn om de soort in stand te houden en
zo niet er achter komen wat de oorzaak is. Om de kennis te vergroten
zijn 100 Spreeuwen-webcamkasten in Nederland verspreid om te
helpen bij het onderzoek naar het broedsucces van de soort. De MNV
heeft ook zo'n kast mogen ontvangen. Wij hangen de kast in het
heempark. Het wordt een intensief klusje omdat bij bezetting van de
kast elke 2 dagen gegevens opgenomen moeten worden.
Maar ook zonder camerakast kan je helpen door broedwaarnemingen
door te geven aan Vogelbescherming of Sovon.
Meer lezen over het jaar van de spreeuw:
https://www.sovon.nl/nl/publicaties/voorstudie-jaar-van-de-spreeuw2014
Hier kan je je ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Kijk ook eens
naar bv. dit filmpje van een spreeuwenvlucht.
http://www.youtube.com/watch?v=-8wdnBoB6nU
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Bestuurlijke informatie
Website: www.MadeseNatuurVrienden.nl
E-mail:
mnv@MadeseNatuurVrienden.nl
Facebook: www.facebook.nl/madesenatuurvrienden
Voorzitter,
Parkbeheerder
en Biesbosch

Arjen Stoop
Adriaan Aertszoonstraat 6
4931 RZ Geertruidenberg
stoop@ankieenarjen.demon.nl

0162-517965

Secretaresse,
Programma en
Natuureducatie

Ankie Stoop - Siemons
Adriaan Aertszoonstraat 6
4931 RZ Geertruidenberg
stoop@ankieenarjen.demon.nl

0162-517965

Penningmeester

Wim Bijleveld
Antwerpsestraat 55
4921 DD Made
wjcbijleveld@hotmail.com

0162-686691

Hoofdredacteur,
Website, Werkgroep
Multimedia

Kees van der Krift
Watermunt 111
4823 MG Breda
kees@vdkrift.nl

076-5412501
0630337956

Adviseur Ruimtelijke
Ordening en Milieu

Ilse Nelisse - Rovers
Prinsenpolderstraat 43
4921 KT Made
ilserovers@zonnet.nl

0162-681403

Stichting Liniehof
Parkgebouw Liniehof Kievitsstraat 3, 4921 VV Made
Telefonisch alleen bij gebruik.

06-50942814

Coördinator
Parkgebouw

0162-683570

Martien Boelaars
Haasdijk 39, 4921 CK Made
inemart@casema.nl

