De Roerdomp

Vereniging Madese NatuurVrienden
januari - februari - maart - april 2011

Bij de voorplaat: Hagedis: kiekeboe...

Foto: Ger Luijten, 31-08-2008

Al vanaf de oprichting van de natuurclub in 1976 doen de MNV leden
aan natuuronderzoek. Voor 2011 zoeken we, op verzoek van
Staatsbosbeheer, vrijwilligers van de MNV die in de Linie van Den Hout
onderzoek willen doen naar het voorkomen van reptielen, zoals
hagedissen en slangen. Meld je aan bij Ankie Stoop op 0162 – 517965.

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/

De Roerdomp
36ste jaargang, nummer 1
januari t/m april 2011
Van de voorzitter
Deze Roerdomp heeft flink wat minder pagina's inhoud dan tot nu toe
gebruikelijk was. Lees meer in 'Van de bestuurstafel' op pag. 3.
We kunnen als MNV bestuur ondersteuning gebruiken voor diverse
zaken. Lees meer in 'De MNV tussen de bedrijven door' op pag. 7.
Natuurbeheer in de Liniehof – Vanzelfsprekend! Vanzelfsprekend?
Natuurminnend Nederland, van beroeps tot hobbyist, begint langzaam
bij te komen van de KO die onze landsbestuurders hebben uitgedeeld
met betrekking tot de post Natuur. Natuur dat komt later wel weer,
misschien..., maar nu even niet. De economie boven alles.
Hoe kan dat nou, dat het natuurbeheer bijna buiten spel staat?
Natuurbeheerders en natuurclubs, zoals de MNV, werken hard, maar
misschien vergeten we één ding: het lijkt voor iedereen zo
'vanzelfsprekend' dat je met de kinderen en de hond naar het bos of de
hei kunt, er een mountainbike route kunt rijden of dat natuurvrienden er
op jacht kunnen met telescoop en fototoestel.
Het onderhoud van het Natuurpark Liniehof lijkt dan ook zo
vanzelfsprekend..., want al 33 jaar onderhoudt een club MNV
vrijwilligers daar een mooi stuk cultuurhistorisch groen als heemtuin met
bijna 5.000 bezoekers per jaar, waaronder vele schoolklassen!
't Is maar dat u het weet als u er weer komt wandelen en... Komen hoor!
Met NatuurVriendelijke groet, Arjen Stoop
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In memoriam – Ariaan de Jongh
– de Schipper van 't Sijsterbak –
Op 14 december 2010 is Ariaan vredig heengegaan met alle dierbaren
om zich heen, op de gezegende leeftijd van 87 jaar.
Velen in de natuurclub kenden de vader van Julius de Jongh en
schoonvader van Titia als 'de Schipper'. Een eretitel die hem toekwam
vanwege de zeer vele excursies die hij door de Biesbosch heeft
gevaren met 't Sijsterbak als de MNV verenigingsboot.

De schipper met zijn onafscheidelijke schipperspet in de Biesbosch op 4
oktober 2003 tijdens een feestelijke familievaartocht.

Vakman en knutselaar met twee rechtse handen, hij was altijd bezig:
iets nieuws maken, repareren, tuinieren. Hij hield van fietsen in de
Mayse polders. Man van het water en het buitenleven.
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Van de bestuurstafel
Viering 7e MNV lustrum op Zaterdagavond 23 april 2011, 18.30 uur!
Aangezien de natuurclub op 21 april 2011 al weer 35 jaar bestaat leek
ons dat als bestuur een goed excuus om dat met de leden te vieren op
een gezellige feestavond met eten. Zie het programma!
Jaarvergadering 2011 op Vrijdagavond 11 maart!
Bij deze de uitnodiging aan de leden tot het bijwonen van een gezellige
jaarvergadering. Naast het traditionele jaarverslag met leuke foto's
zullen we als bestuur twee wijzigingen voorleggen voor instemming.
1) Verkleinde uitgave van ons clubblad de Roerdomp
Deze Roerdomp is het voorbeeld voor de vernieuwde en verkleinde
uitgavevorm. Handzaam programma en nieuws voor alle leden en
donateurs tegen lagere kosten en met veel minder werk voor uw
bestuur. De website wordt steeds meer het centrale publicatieplatform.
2) Wijzigingen Huishoudelijk Reglement
2.1) Aanvulling Artikel 6.4 met gegevens nieuwe uitgavevorm
Roerdomp, onder handhaving oude uitgavevorm voor speciale edities.
2.2) Verwijdering Artikel 50 Werkgroep Gidsengroep Brabantse
Biesbosch wegens opheffing van de werkgroep met instemming van
alle resterende werkgroepleden. Met hernummering volgende artikelen.
2.3) Verkleining Artikel 59 Project Jaarkalender: toevoeging lid 59.4:
publicatie van het lange jaarkalenderdeel alleen nog op de website.
Doel: onderhoud naar 1 plek, want nu steeds HR stuk ook aanpassen.
2.4) Diverse kleine wijzigingen: zie de Info pagina op de website,
conform de presentatie van de Jaarvergadering 2010.
Groot onderhoud MNV website en mail gepland
Na 2 jaar probleemloos draaien is alle software toe aan een nieuwe
versie, wat stapsgewijs wordt doorgevoerd in de periode t/m augustus.
Het kan zijn dat de website en mail hiervoor tijdelijk enkele malen voor
kortere (weekend) of langere tijd (week) uit de lucht gaan.
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Programma
Zondag 13 februari
Ochtendwandeling Oude Buisse Heide
Een flinke tippel over velden en heide en door gevarieerde bossen.
Prachtige wandeling langs oude boerenhoeves en thee- en
jachtkoepels op de landgoederen Wallstein en de Moeren.
Natuurlijk 'leggen' we aan bij het bekendste café uit de omstreken ’t
Anker ofwel ’t Groene Woud. Aanrader! Misschien komen we zo'n
dekselse Klapekster tegen...
Vertrek om 09.00 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Terug: 13.00 uur
Zaterdag 26 februari
Wilgen Knotten
We gaan naar de Buitendijk in Drimmelen bij biologische boer Smits
van Oyen een flinke klus in kleinschalig landschapsbeheer te klaren,
waarbij ook heel wat haardhout vrij zal komen.
Om het fraaie landschapsbeeld te behouden mogen we nieuwe stekken
plaatsen! Een natuurwerkdag voor een frisse neus, goeie soep en
werken met vlijmscherp gereedschap!
Wellicht dat het takhout op verzoek van het Safaripark Beekse Bergen
gaat worden afgevoerd als lekkernij voor de olifanten.
Vertrek om 09.00 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Goede
werkkleding en ook eten en drinken meenemen.
Vrijdag 11 maart
Algemene Ledenvergadering
Gezellige avond voor de jaarvergadering om samen even terug en
vooruit te kijken. Leuke presentatie met foto's.
Lees het artikel 'Van de bestuurstafel' op pag. 3 voor de
wijzigingsvoorstellen, waarvoor het bestuur uw instemming vraagt.
Oproep aan de leden: als het bestuur uw mailadres nog niet heeft of
het is het afgelopen jaar gewijzigd, dan graag een mail naar
mnv@madesenatuurvrienden.nl
Van 20.00 – 22.00 uur in Parkgebouw De Liniehof. Koffie vanaf 19.30
uur! Graag ruim op tijd komen!
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Zondag 27 maart
Open Dag Natuurpark + Wandeling
Vanaf 09.30 uur staat in ons Natuur Educatief Centrum, Parkgebouw
Liniehof, de koffie klaar voor belangstellenden voor een interessante
Belgische tentoonstelling over zwaluwen met leuke uitleg.
Aansluitend om 10.30 uur start een stevige voorjaarswandeling door het
Natuurpark Liniehof met aandacht voor de bloeiende Stinsenflora.
Dan struinen we over de Linie van Den Hout naar de Binnenpolder van
Terheijden op zoek naar de eerste tjiftjafjes en vroege zwaluwen.
Vanaf 09.30 uur in Parkgebouw De Liniehof. Terug: 13.00 uur.
Zondag 17 April
Excursie IJsbaan Hank/Kornse Boezem
De ijsbaan in Hank in beheer bij VMB en is een mooi voorbeeld van
kleinschalig landschapsbeheer, waar Ton Prinsen ons een rondleiding
geeft. Het is een uniek stukje griend met fraaie vegetatie, open water en
een educatieve Pipowagen met koffie!
Daarna gaan we 'effe' lekker stappen in de Kornse Boezem een gebied
met unieke vegetatie en een gezonde populatie grote modderkruipers.
Vertrek om 09.30 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Laarzen mee!
Donderdag 21 april
MNV Verjaardag – 35 Jaar Natuurclub!!!
Ook een dag om te duimen voor het behoud van de
onkostenvergoeding van de Stichting Liniehof voor het onderhoud van
het Natuurpark Liniehof, want de gemeenteraad beslist deze dag.
Zaterdag 23 april
MNV 7e Lustrumfeest – Ledenfeestje
Vanaf 18.30 uur in Parkgebouw De Liniehof met 'n apperetiefke en
vanaf 19.00 uur gaan we samen lekker tafelen en natafelen.
Opgave is noodzakelijk vanwege het eten, dus stuur een mail naar
mnv@madesenatuurvrienden.nl of bel Ankie Stoop op 0162-517965.
Inschrijving voor MNV Pinksterkamp in Rijssel (Ov) nog mogelijk!
Van vrijdagavond 10 t/m maandagavond 13 juni 2011. Kosten: € 60,Meer informatie of opgave voor deelname bij de kampcoördinator, Bart
van der Ven, per mail naar bartvanderven@hotmail.com of per telefoon
op 0162-693992 of mobiel op 06-42660429. Zie www.delangenberg.nl
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MNV Kerstwandeling – Een Winters Avontuur
– Lekker druk, oogverblindend en uiteindelijk nog warm ook –
Wát een dag voor een Kerstwandeling, 2e Kerstdag 2010! Dat was ook
te zien aan de opkomst: met een man(m/v) of 60, bijna een nieuw
record. Iedereen was warm en modderproof gekleed, maar een
zonnebril behoorde duidelijk niet tot ieders vaste winteroutfit. Gelukkig
wel tot de mijne en door die bril kon ik als gelegenheidsmeeloper
genieten van een oogverblindend witte Binnenpolder van Terheijden.
Het belangrijkste doel van die dag leek, meer nog dan andere dagen uit
de volle MNV-agenda, het gezellig samenzijn.
Onderweg hier en daar een gans en ook een koppel zwanen die de A59
bijna aanzagen voor een landingsbaan. Plus ongetwijfeld nog veel meer
gevleugelde vrienden die ik onderweg heb gemist, omdat de
dierensporen in de hier en daar nog maagdelijke sneeuw weer een
ander verhaal vertelden. En mijn gezelschap wéér een ander verhaal,
over de gevarieerde grondsoorten en de daardoor even gevarieerde
vegetatie. Ongetwijfeld extra belangrijk vanwege het Internationaal Jaar
van de Biodiversiteit. Helaas kunnen mannen maar één ding tegelijk.
Bij aankomst in het clubgebouw werd iedereen verwelkomd met
brandende vuurkorven, waarbij iedereen beter wist dan de ander hoe je
zonder magnetron van mais popcorn kunt maken. Gelukkig was de
inhoud van de laatste twee pannen geschikt voor consumptie.
Het gros van de deelnemers vermaakte zich ondertussen binnen met
sterke verhalen, koek en zopie, koffie, glühwein, borrelnootjes en nog
veel meer.
De dag met een witgouden randje werd passend afgesloten met een
sneeuwballengevecht. Alsof de Franse legertroepen weer even
moesten worden tegengehouden, maar dan anders.
Jan Egmond
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Nestkastjes in het Natuurpark – Broedsucces 2010
Goed nieuws voor alle kinderen die begin 2010 de nieuwe nestkastjes
voor het Natuurpark Liniehof hebben getimmerd.
Henk Rennings en Toon van de Made hebben alle 31 nestkastjes het
hele jaar in de gaten gehouden en net weer schoongemaakt voor het
komende broedseizoen van 2011.
Het leuke resultaat is dat in 27 nestkastjes mezen hebben gebroed, in 2
nestkastjes heeft zelfs de zeldzame kleine vliegenvanger gebroed en er
zijn maar 2 nestkastjes in 2010 'onverhuurd' gebleven.
Alle jeugdige timmerlieden krijgen een briefje met daarin het leuke
broedresultaat van hun nestkastje, want dat hadden we ze beloofd.

De MNV tussen de bedrijven door – Hulp gezocht!
MNV-leden met teveel vrije tijd kunnen zich melden bij onze
secretaresse Ankie Stoop op tel. 0162-517965 of via het
contactformulier: www.MadeseNatuurVrienden.nl/contact Graag zelfs!!!
Het gaat om jouw inzet en hulp voor:
•
Bestuursondersteuning: help ons het programma mee
organiseren en we zoeken een extra redacteur voor de
Roerdomp en de website!
•
Website: Linux techneut gevraagd of iemand die het wil leren!
•
Onderhoud griend in de Slikpolder Geertruidenberg: 1 dag
•
Uitleggen Zwarte Stern vlotjes: kun je roeien? Klusje van 3 uur.
•
Tentoonstelling Zwaluwen: gastheer/gastvrouw voor toezicht in
het parkgebouw: 1 of 2 dagdelen; meerdere vrijwilligers gezocht!
•
Visdiefnestvlotten bouwen: 2 x 2 m, met de vrijwilligers: 2 dagen
•
Folder Liniehof: 2 dagen; Presentatie Liniehof: 4 dagen
•
Leuk reptielenonderzoek in de Linie van Den Hout: Wat zit er?
De levendbarende hagedis, de gladde slang? Wie helpt zoeken,
vangen en fotograferen? Ook geschikt voor jongere leden!
•
Goede voorstellen sponsorwerving gezocht. Bel je idee door!
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MNV Zeelandexcursie – Zeehonden en Bruinvissen
De ganzenexcursie op 16 januari werd een Zeelandexcursie, omdat er
in onze polders gewoonweg geen ganzenveer te bekennen was.
Met de auto naar de inlagen van het Plan Tureluur bij Serooskerke met
vooral veel brandganzen, kleine groepjes rotganzen en duizenden
zilverplevieren, goudplevieren, scholeksters en wulpen.

Een grijze zeehond vreet een platvis op bij de Spuisluis van de Brouwersdam.
Foto: Chiel Camping, 16 januari 2011

Bij de Plompe Toren aan de Oosterschelde zagen we 3 Bruinvissen en
veel kluten, wulpen, brandganzen en rotganzen. Daarna via Renesse
doorgereden naar de Spuisluis bij de Brouwersdam, waar maar liefst 9
grijze zeehonden zwommen die zich gewillig lieten fotograferen!

Aquarel van wateronderzoekssteiger geschonken
Vele kinderen van schoolklassen die het Natuurpark Liniehof bezoeken
hebben al op het steiger in de centrale vijver gestaan om waterbeestjes
te vangen. Met de fraaie natuurvriendelijke oevers en de waterlelies is
het een zeldzaam mooie natuurparel aan het worden, ook om lekker in
de zon te zitten, maar je oog moet er natuurlijk wel op vallen.
Dat gebeurde bij Sjan van Gils uit Etten-Leur die er eens rustig voor
ging zitten en er een mooie aquarel van schilderde, die de sfeer van de
plek goed heeft getroffen. Zij schonk deze 'waterplaat van de waterkant'
aan de natuurclub, dus onze dank voor deze leuke artistieke gift!
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Bestuurlijke informatie
Vereniging Madese NatuurVrienden
Website: www.MadeseNatuurVrienden.nl
E-mail: mnv@MadeseNatuurVrienden.nl
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, NP De
Biesbosch/V&E

Ger Luijten
076-8880552
Vuchtschootseweg 20
4838 GJ Breda
mnv@MadeseNatuurVrienden.nl

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

