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Actie(f) 

 

Een nieuwsbrief in elkaar 	mmeren lijkt eenvoudig(er) als de good old Roer-

domp, maar dat is niet gebleken. 

Nieuwsfeiten zijn er in principe genoeg maar de 	jd haalt je telkens in omdat 

de flow van de overige ac	viteiten van de vereniging en natuurlijk je werk alle 

	jd opslokt.  

En dan plots staat le<erlijk de lente voor de deur. Voor de deur? De bloeiende 

bollen in de Liniehof laten weten dat hij begonnen is. Dat is even balen omdat 

het geplande snoei– en zaagwerk in het park aangepast moet worden. 

En dan merk je maar weer dat ondanks de mooie groep vrijwilligers die een 

dijk werk hebben verzet, met bijna geen regenverlet (ze lijken wel aannemers), 

het seizoen toch eigenlijk heel kort is. 

We zijn dus bijzonder ac	ef. De nieuwe opzichter van SBB op werkbezoek in de 

Worp was verbaasd wat onze mannen en vrouwen aan werk verzet hebben. 

 

Maar naast ac	ef zijn is er ook nog steeds ac	e vereist. Windmolens aan de 

gemeentegrenzen? Verbreding van de Zoutendijk door natuurgebied de Zon-

zeel? Dijkverzwaring Slikpolder; bedreiging of kansrijk? En de biodiversi-

teit…………..die hobbelt ook nog steeds achteruit. En de bever dan? Die doet 

het (te)goed. 

 

Genoeg te doen. 

 

 

 

 

 

 

 



Programma 

Zaterdag 4 mrt wilgenkno�en     

Zaterdag 11 mrt wilgenkno�en 

Zondag 12 mrt                                        

NK heggenvlechten  te Oeffelt 

     www.maasheggen.nl 

Vrijdagavond 17 mrt Lezing  

20.00  Geheimzinnige heidebe-

woners door Ton Bakker 

Vrijdagavond  24 maart 20.00 

Jaarvergadering 

Zondag 26 mrt  Excursie Struik-

waard . HET patrijzengebied  in 

het Land van Heusden en Altena.. 

Vertrek 9.00 uur parkgebouw  

Zondag 9 april  Excursie  

Ma�emburgh/Kraaijenberg                

Vertrek  9.30  parkgebouw 

 

 

  

Het bestuur van de Madese NatuurVrienden nodigt haar leden uit tot   

het bijwonen  van de jaarlijkse algemene ledenvergadering die dit jaar 

gehouden zal worden op                                                                            

vrijdagavond 24 maart 20.00 uur parkgebouw de Liniehof 

ADredend en herkiesbaar is :                                                                                                                              

Secretaresse Ankie Stoop-Siemons  

Milieuadviseur Ilse Nelisse-Roovers is niet herkiesbaar. 

Leden die zich kandidaat stellen voor van de beschikbaar komende 

func	es  kunnen zich tot 3 dagen voor aanvang van de vergadering bij 

het dagelijks bestuur melden. (zie Ar�kel 23 Voordracht bestuursleden )                                                                             

NB De func1e milieu adviseur hoe2 niet noodzakelijk een bestuurs-

func1e te zijn. We vragen wel iemand met uitdrukkelijke exper1se 

op dit gebied. Wat inhoud dat er 1 bestuurszetel vacant is die wij 

graag ingevuld zouden zien. 

 

We hopen de vergadering af te sluiten met de mooie film van                  

Mark Kapteijns; ’ Het Pompveld Een oase van rust en s	lte’. 

‘Soms heb je van die dromen die je wakker houden   

tot je ze uitvoert’ 

 

Contributie	ronde	

Algemene	ledenvergadering	

Na het verschijnen van deze 

nieuwsbrief zal  binnen 3 we-

ken gestart worden met het 

innen van de contribu	e. Voor 

leden die getekend hebben 

voor automa	sche incasso is 

dit de vooraankondiging.        

De overige leden zullen een 

rekening ontvangen. Indien wij 

van U een mailadres hebben 

ontvangt U de rekening per 

mail. 

 

Om de contribu	e laagdrem-

pelig te houden wil de MNV 

graag zoveel mogelijk mensen 

per mail bereiken.  

Bent u nog niet  opgenomen in 

het mailbestand en heeD u een 

mailadres … 

Gelieve dit door te geven aan 

het secretariaat 

stoop@ankieenarjen.demon.nl 
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Vervolg programma… 

2e paasdag 17 april  aansluit-

excursie Dag van het Land-

schap . Vertrek 11.15 Parkge-

bouw  naar het Pompveld 

Donderdag 20 april dagexcur-

sie Hallerbos Vertrek 8.00 

parkgebouw de Liniehof. 

Donderdag 27 april              

vrijwilligersuitje  Leende 

Zondag 14 mei rondje Zonzeel-

Vertrek  8.00h. parkgebouw de 

Liniehof. Vogelexcursie 

Zondag 4 juni ; 500 soorten we 

zijn er nog niet. Determineren 

moet je doen. 10.00h parkge-

bouw.  

Zondag 25 juni                                                     

Excursie Moerpu�en Den 

Bosch; planten excursie en 

vogels in het Gement            

vertrek 9.00h parkgebouw     

 

 

 

 

Dagexcursie	Hallerbos	(B)	donderdag	20	april	

Een ‘afroep’ excursie heeD vorig jaar niet kunnen werken binnen de 

MNV. We prikken gewoon een datum; zie programma. De foto’s geven 

een beeld van wat u kunt bewonderen. Een doordeweekse excursie 

omdat op zondag de verkeersgeleiders busladingen vol mensen bege-

leiden. Mocht het weer op donderdag slecht zijn dan willen we uitwij-

ken naar zaterdag 22 april. 
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Determineren kan je leren; determineren 

moet je doen! 
 

Het is gewoon niet anders. Soortjes herkennen, van vogels tot plantjes, 

vlinders, paddenstoelen etc. zoek het zelf op/uit. Maak een keer een ver-

gissing en je bent weer een ervaring rijker.  

Wat naslag werk erbij en je bent weer een stap verder. 

VMBO Leerlingen doen het met bomen als examenopdracht, dan moeten 

MNV’ers het zeker kunnen.  

500 soorten zijn onze doelstelling; Vogelaars, vlinderaars, geïnteresseerd 

in insecten, plantjes? Gewoon aan de slag, we gaan ervoor. 

4 juni gezamenlijk met een bak koffie en veel gezelligheid, neus in de boe-

ken, met een goeie loep of verrekijker; soorten jagen. 

Voor het plantengebeuren neemt zelfdidact Arjen de leiding, de vogelaars  

zijn o.l.v. de vogelwerkgroep. Die drinken dus koffie met ons als de floris-

ten komen en de vogelaars gaan………………. 

Is ‘t holwortel of 

helmbloem 
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Wilde	verrekes;	van	horen	zeggen	

Het is wat met die wilde zwijnen. We hebben toch een 0 op	e in Brabant? 

Rondom Leende s	kt het van de zwijnen. Dat fokt en jongt maar raak. Schie-

ten die beesten. En toch, er blijven er weer genoeg. We zullen ermee      

moeten samenleven.                                                               

Tijdens een overlegje met vrijwilligers van rond H’beek blijken ze nog       

dichterbij te leven als wij denken. De Gorp en de Rovert onder de rook van 

Goirle/Hilvarenbeek, deels Brabants Landschap, deels par	culier 

groot grond bezit ,wordt inmiddels ook bevolkt met wilde zwijnen. 

Ze zijn in opkomst; nog even en we spo<en ze in de Biesbosch, deze          

wroetende grondverzet kampioenen.                                                                                                             

Afgelopen jachtperiode zijn rond de Gorp en Rovert al 20 exempla-

ren geschoten. Men is we<elijk verplicht om DNA monsters te ne-

men om de herkomst van de beesten te kunnen achterhalen om te 

kunnen inventariseren of er varkenspest Brabant in loopt. Komen ze 

uit Duitsland, de Belgische  Ardennen? Lijkt waarschijnlijk………….                                                                                     

Bloed getapt in Gorp en de Rovert……………DNA onderzoek………………

zwijnen met roots diep in Normandië?????                                                               

Niet de meest waarschijnlijke route. Van de wagen afgevallen?                 

Wie houdt wie voor de gek?? 

Nieuwe	vrijwilligers….	
 

Onze vrijwilligersgroep Landschapsbeheer  mocht 

het afgelopen seizoen  maar liefst 4 nieuwe vrijwil-

ligers /leden verwelkomen;  

- Antoon de Bont 

- Chris Broks  

- Leo den Dunnen en  

- Kees van Meel 

 

Nog steeds zijn we blij met nieuwe vrijwilligers om 

de werkgroepen Landschapsbeheer en Educa	e te 

versterken. 

 

De vaste werkdag voor de Werkgroep Landschapsbe-

heer  is op donderdag. Start om 1/2 10 met koffie in 

het Parkgebouw.  

 

De werkgroep educa	e is ac	ef onder school	jd. 

AOankelijk van de boekingen  kan dat zowel op een 

ochtend als middag zijn. Soms zelfs een dag. Vrijwil-

ligers geven aan op welke dagen zij beschikbaar zijn. 

 

Meer informa	e Arjen en Ankie Stoop 06-50892428  

 

Foto; Sander van der Wel-Frisling Wikipedia 



Mijn naam is Jens Rasenberg, geboren en getogen in Terheyden.  

Ik ben twin	g jaar en eerstejaars student aan het MBO Helicon 

Geldermalsen. Voor mijn opleiding ecologie&wildlife moet ik van-

af 6 februari tot 21 april (	en weken) stage lopen. Deze stage loop 

ik bij het Brabants Landschap, maar ik zal vooral ac	ef zijn voor de 

Madese NatuurVrienden. Onder begeleiding van Arjen Stoop zal ik 

een aantal projecten voorbereiden en opze<en. Elke donderdag 

zal ik aanwezig zijn bij de werkdagen met de vrijwilligers van de 

MNV. Naast deze ac	viteiten neem ik deel aan projecten van Bra-

bants Landschap.  Een van deze projecten is het Interreg project 

PARTRIDGE. Mijn werkzaamheden in dit project focussen zich op 

het inventariseren van partrijzen in het land van Heusden en Alte-

na, met geluid en cameravallen. 

Ik kijk met veel plezier uit naar mijn stage periode en hoop jullie te 

zien bij de donderdag werkploeg of op een ander moment bij ac	-

viteiten bij de MNV. 

Zie ook; 

http://www.brabantslandschap.nl/actueel/nieuws/eu-project-om-
bedreigde-patrijs-te-redden/ 

http://www.brabantslandschap.nl/assets/Uploads/Documenten/LR-
Magazine-Patrijs.pdf 
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Even	voorstellen...	

Spreeuwen	als	natuurlijke	bestrijders;	spreeuwenproject	MNV	

Stage lopen = balanceren op glib-

berige loopplanken 

Veel spor	evelingen zijn ervan aOankelijk; een gezonde grasmat. Er bestaan heel wat 	ps en trucs om 

de grasmat in goede condi	e te houden; een wetenschap op zich. In een grasmat planten zich beesten 

voort als emelten (larven langpootmuggen) en engerlingen (larven meikevers) die een bedreiging zijn 

voor een groene mat. De remedie, chemie, is bij de Nederlandse Golf Federa	e in het kader van de 

duurzaamheid gelukkig uit den boze. De KNVB is nog net niet om.  

Vele Nederlandse golfclubs hebben het voorbeeld van de Edese golfclub gevolgd om 	entallen spreeu-

wenkasten op te hangen. Spreeuwen zijn de meest effec	eve natuurlijke plaagbestrijders voor insecten 

op een golTaan. Greenkeepers van Prise d’eau (Tilburg) roepen zelfs; ‘doe er nog maar een paar hon-

derd, spreeuwen: je beste vriend.’ De KNVB heeD vorig jaar al haar verenigingen opgeroepen zoveel 

mogelijk spreeuwenkasten rond de velden te hangen om de chemie een halt toe te roepen en de 

spreeuwen een broedplek te bieden; 2 vliegen in 1 klap.     h<p://www.knvb.nl/nieuws/assist/

assist/19773/spreeuwenkasten-oplossing-voor-engerlingen-en-emelten  

Jens is in de gemeente Drimmelen contacten aan het leggen met alle voetbalverenigingen en over de 

brug, met de golfclub Hank,  om deze verenigingen zoveel mogelijk spreeuwenkasten aan te bieden en 

op te hangen. 

De Na	onale Postcodeloterij heeD budget ter beschikking gesteld om de kasten te maken. 

Het assembleren van de kasten probeert Jens samen met teams voor dagbesteding of andere handige 

handen voor elkaar te krijgen in de werkplaats van het parkgebouw.  

Jens en Michel Rasenberg (geen familie) kunnen best wat hulp gebruiken; zaagwerk, assemblage, 

ophangen, monitoren ; vele handen maken licht werk! 

 

 



 Uilenbal, 

Klep open, klep dicht. Even nadenken, dacht Bas. Zag ik het nou 

goed?   Klep open, ik ben niet gek, er zit (zat) een kerkuil in de              

uilenkast op  zolder van het parkgebouw. Enkele braakballen             

getuigen van het gelijk  van Bas. Waarschijnlijk een jong exemplaar of 

een elders verstoorde uil is dus op bezoek geweest in het                  

Parkgebouw. Kees Horrevoets heeD de cameraval geplaats en een 

van de foto’s laat wederom een uil zien. Maar helaas ook zijn           

concurrenten, de kauwtjes die al jarenlang de kast bevolken.            

Verkenning is er, nu nog een partner en doorze<en….. 

Het ree,                                           

Een kolonne jeugdige fietsers (groep 7/8) baant zich een weg over de 

dijk van de Slikpolder naar de knotloca	e. Ze hebben er zin in, een 

hoop bravoure en kabaal, de griend in, zagen.  De voorste in de           

kolonne hebben geluk. Voor hun uit zoeken 4 opgejaagde reeën de 

dekking op van natuurgebiedje de Slikpolder. Verbaasde gezichten; 

herten? Nee jo, het zijn reeën.          Daar doen we het dus ook voor. 

Leuke	waarneming….	
Madese	Natuurvrienden	

Een vereniging voor Gezellige en 

Ac	eve natuurbeleving in de   

Gemeente Drimmelen 

 

Madese	NatuurVrienden	

Postadres	A.Aertszoonstraat	6	

4931	RZ	Geertruidenberg	

 

	

  Doelstellingen: 

• Het leveren van een bijdrage 

aan natuur en milieubescher-

ming 

• De beoefening en verbreiding 

van natuur-en milieustudie 

• Het behouden en verbeteren 

van de natuur-

landschappelijke en cultuur-

historische waarden, de flora 

en fauna en het leeVlimaat 


