
   

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursies 

In de winter zijn er geen bloeiende 

planten, paddenstoelen, vlinders e.d. 

te zien, maar wel vogels. Vandaar een 

aantal vogelsexcursies. We kunnen 

daarbij o.a. mee met de West-Braban-

tse Vogelwerkgroep (WBV). 

Aanmelding per email: breda@knnv.nl 

of per telefoon bij de excursieleider.  

17 november: Ganzentocht 

Een excursie van de WBV naar de gan-

zengebieden ten noordwesten van 

Breda. De excursie vindt plaats door 

met een auto langs de ganzenge-

bieden rond Breda te rijden en wordt 

geleid door een enthousiaste vogelaar: 

Piet van Iersel. Hij zal onderweg 

geregeld stoppen en vertellen over de 

vogels die te zien zijn. Tel.: 06 30446366. 

Vertrek om 9.00 uur, Schoolakkerplein 

(Ginneken). 
25 november: Emerput (Breda) 

Een wandeling rond de Emerput door 

de WBV. De Emerput is een belangrijk 

broed- en overwinteringsgebied voor 

vogels. De wandeling wordt geleid 

door Hans van der Sanden, lid van de 

werkgroep en vogeldeskundige. 

De wandeling gebeurt in een rustig 

tempo om de vogels goed te kunnen 

bekijken. 

Tel.: 076 5878432. Vertrek om 9.00 uur bij 

de vogelkijkhut Emerput. 

16 december: Polder Malta 

Evenals voorgaande jaren bezoeken 

we in december de polder Maltha en 

de omliggende gebieden o.l.v. Hub 

Snapper. In 2007 is het hele gebied 

omgevormd tot nat natuurgebied met 

veel plassen. Vergeet dus de laarzen 

niet.  Tel.: 06 209 890 06. Vertrek: 9.00 uur 

bij Schoolakkerplein, Breda. 

27 januari: Schouwen-Duiveland 

Vogeltocht via West-Brabant naar 

Schouwen en Duiveland o.l.v. Hub 

Snapper. We maken de tour langs de 

bekende punten. Vooral de kijker en 

vogelboek(en) niet vergeten.  

Tel.: 06 209 890 06. Vertrek om 9.00 uur 

bij Schoolakkerplein, Breda. 

 
 

Nieuwsbrief KNNV-Breda 

Wat leeft er onder de leden? Om daar 

achter te komen heeft het bestuur een 

klankbordgroep in het leven geroepen. 

De groep bestaande uit vijf leden is op 

3 september jl voor het eerst bij elkaar 

geweest. Belangrijkste doel was om zo 

het programma van de komende jaren 

af te stemmen op de wensen van de 

leden. Enkele aanbevelingen: 

* Leg bij de educatie de nadruk op de 

cursussen. Dit betekent voor 2013 een 

ecologiecursus, een libellencursus en 

een vervolg op de paddenstoelen-

cursus.  Voor de jaren 2014 en later 

denken we aan cursussen over diverse 

insecten-groepen, specifieke planten-

Van het bestuur families  en een mossencursus. 

* Houd bij de lezingen het accent op 

de naaste omgeving met af en toe een 

uitstapje naar verre oorden 

* Organiseer de excursies themagericht 

en verbind deze zoveel mogelijk aan 

een cursus. 

* Ga door met de workshops en maak 

daarbij optimaal gebruik van de exper-

tise van de leden. Workshops zijn ook 

goed voor het onderlinge contact. 

Met dank aan de klankbordgroep ( zie 

website). Hopelijk sluiten de aanbeve-

lingen ook aan bij uw wensen en leidt 

het voorgestelde programma tot meer 

deelname aan onze activiteiten.   

                Erik van der Hoeven 

 
 

Website 
 www.knnv.nl/breda 

Email 
 breda@knnv.nl 

Telefoon 
secretariaat: (076) 587 53 53 

planten–wg: (076) 587 53 53 

mossen-wg: (076) 565 65 46 

Postrekening: 10 70 954  

Lid worden:  

Stuur email naar:  breda@knnv.nl 

Excursies (vooraf aanmelden): 

Zaterdag 17 nov.   9.00 -13.00 u. 

Zondag    25 nov.   9.00 -11.00 u. 

Zondag  16 dec.   9.00 -12.30 u 

Zondag  27 jan.     9.00 -18.00 u. 

De vertrekplaats is bij de omschrijving 

van de excursie aangegeven. 

Lezingen: 

Maandag   19 nov.      20 uur 

 ‘Het liefdesleven der insecten’ 

Maandag  28 januari    20 uur 

 ‘Een Bredase kruidentuin’ 

Beide in: Sociaal Cultureel Centrum 

‘t Klooster, Jack van Gilsplein 1, Bavel 

Cursussen/workshops: 

Woensdag  12 dec.    19.30 uur 

   Microscopie - paddenstoelen’ 

Maandag   14 januari  20 uur 

   Les: Schimmels / paddenstln 

Donderdag 21februari  19.30  uur 

   Start Libellencursus 

Plaats:  Bezoekerscentrum  Wolfs-

laar, Wolfslaardreef 95, Breda 

Data: 

28 nov.,  19 dec., 9 jan.:  

      Bestuursvergadering.  

18mrt  : Jaarvergadering 

10 nov.: Beleidsraad KNNV   
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Heideblauwtje 

Groot dikkopje 

mailto:breda@knnv.nl
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Lezingen 

 

In vervolg op de vlindercursus van dit jaar, starten we in in het voorjaar van 2013 een 

libellencursus. De cursus bestaat uit twee lezingen en een excursie: 

Op 21 februari 2013 houdt Kars Veling van de Vlinderstichting de eerste lezing. Hij 

richt zich vooral op de soorten die in de regio West-Brabant voorkomen.  

Guus Dekkers van de KNNV afd. Roosendaal verzorgt  de tweede lezing op 21 maart, 

hij diept de echte libellen nog eens verder uit en toont u de kleine onderlinge 

verschillen. Raymond van Breemen van de Ecologische Dienst van de gemeente 

Breda presenteert de routes die voor het ecologisch beheer van de gemeente van 

belang zijn om te monitoren .  

Daarna volgt in mei nog een excursie om het geleerde in praktijk te brengen. 

Heeft de cursus u dermate enthousiast gemaakt dat u ook als waarnemer voor de 

Vlinderstichting t ellingen wilt verrichten, dan is er nadien nog een speciaal 

vervolgtraject. 

De workshop kost €25,- voor leden van de KNNV en € 35,- voor niet-leden. 

Aanmelden door een e-mail naar breda@knnv.nl of per telefoon, 076-5875353.  

Onze afdeling heeft met plezier mee-

gedaan aan de Naar Buiten Fair, de 

publieksdag van Staatsbosbeheer West-

Brabant (SBB) op 30 september  jl.  We 

hebben in dit Jaar van de Bij de bijen als 

centraal thema genomen en onze 

kraam op deze manier opgetuigd.  

Als publiekstrekker hebben we laten zien 

hoe je op een eenvoudige manier in-

sectenhotels kunt maken. Van een sim-

pele plastic fles met daarin rietstengels 

tot een stammetje van 20 cm lengte 

met daarin diverse gaten..  

De belangstelling was groot en Aat en 

Maandag 19 november: Het liefdesleven der insecten                    Pieter van Breugel     
Aan de hand van diverse vermakelijke en leerzame voorbeelden maakt hij duidelijk dat mannelijke insecten zich erg veel 

moeite getroosten om hun genen door te geven. Alle wapens worden in de strijd geworpen om hun rivalen te slim af te 

zijn. Het moge duidelijk zijn: vrouwelijke insecten vallen zeker niet op elke man en komen pas na veel wikken en wegen tot 

een partnerkeuze. De getoonde opnames zijn allemaal gemaakt in de naaste omgeving van Veghel. 

Maandag 28 januari:  Een Bredase kruidentuin                            Amanda van Schöll-Baars 
In het Begijnhof van Breda bevindt zich sinds 1970 een prachtige kruidentuin. Het zou goed zijn wanneer de 

natuurverenigingen zich meer verbonden gaan voelen met deze parel. In deze lezing staat daarom de kruidentuin van 

het Begijnhof centraal, maar wordt ook aandacht besteed aan het algemeen belang van zulke tuinen. De rol die 

kruidentuinen hebben gespeeld in de ontwikkeling van de geneeskunde en de botanische wetenschap zal ook zeker aan 

de orde komen. 

Deelname Naar Buiten Fair op 30 september  

 

 

Erik hebben  de honing- en wilde bijen 

uitstekend voor het voetlicht gebracht. 

Een mooie dag, voor herhaling vatbaar. 
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Libellencursus 

 

 

Mededelingen: 

- De komende jaarvergadering 

van de onze afdeling is op: 

maandagavond 18 maart ‘13  
- De Vlaamse Ardennentocht is 

op zondag 26 mei 2013! Dit is 

vanwege problemen met de 

organisatie in april.    

- IVN Mark & Donge: 

 data van wandelingen 

 - 11 en 25 november 

 - 6, 23 en 30 december 

Zie: www.ivn-markendonge.nl   

 

Cursus plantengemeenschappen 

In opvolging van de verschillen-

de plantencursussen willen we 

ons in het komende seizoen meer 

richten op de samenhang tussen 

de wilde planten.  

Aan de orde komen plantenge-

meenschappen/vegetatietypen.  

Als leidraad gebruiken we de 

‘Veldgids Plantengemeenschap-

pen van Nederland’. 

Nadere omschrijving  staat in de 

volgende nieuwsbrief en komt 

ook op de website. 
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Aanvang: 20.00 uur    Plaats: ‘t Klooster, Jack van Gilsplein 1, Bavel   Toegang gratis 

 

Workshop microscopie en een les over schimmels! 

 

 

tussen de waterplanten en de modder 

zouden aantreffen. 

De meest voorkomende vis was het 

bermpje, een typische bewoner van 

stromende wateren met een zandige 

bodem. Naast de ruim 50 bermpjes 

bestond de totale vangst uit 5 grondels, 

5 tiendoornige stekelbaarsjes, 4 jonge 

snoeken, 3 baarzen en 1 kleine mod-

derkruiper. Alle vissen verdwenen na 

bezichtiging weer in de Bijloop. 
 

Vissen in de bijloop 

 

 

Op 15 september heeft een klein aantal 

zeer gemotiveerde leden van onze 

afdeling kennis gemaakt met de vissen 

van de Bijloop. Net buiten de bebouw-

de kom van Breda haalden we met 

behulp van een fors schepnet, onder 

leiding van Wouter Schuitema en 

Jeroen Stoutjesdijk, de ene spartelende 

vis na de ander uit het water. Het was 

steeds weer een verrassing wat we 

Samen met andere leden eens goed kijken hoe onderdelen van een paddenstoel er 

nu werkelijk uitzien: op woensdag 13 december is er een workshop microscopie,. De 

workshop is enerzijds gericht op het omgaan met een microscoop, anderzijds op het 

bestuderen van bijvoorbeeld sporen van paddenstoelen.  

De workshop is in beginsel voor de deelnemers van de paddenstoelencursus.  

Plaats: Bezoekerscentrum Wolfslaar, Breda; aanvangstijd: 19.30 uur, 

Erik van der Hoeven zal ons op maandag 14 januari laten kennismaken met de 

wereld van de schimmels en in het bijzonder die van de paddenstoelen. Niet om de 

soorten te kunnen bepalen, maar als verdieping, om de biologische achtergronden 

te leren kennen.  Plaats: Bezoekerscentrum Wolfslaar, Breda; aanvangstijd: 20.00 uur, 

 

Op 20 juli 2012 is op 97-jarige 

leeftijd overleden mevrouw EP 

Uit den Bogaart. Zij was de 

natuur een warm hart toege-

dragen. Dit blijkt o.a  uit haar 

langdurige lidmaatschap van 

KNNV en IVN.  

Als blijk van waardering  heeft ze 

onze afdeling een legaat ge-

schonken. Als bestuur stellen we 

deze gift zeer op prijs en zijn op 

zoek naar een passende be-

stemming. 

Snoek 


