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lBestuur,  medewerkers en vrijwilligers kunnen terugzien op een goed en positief 2015. Het 

overgrote deel van de geplande activiteiten en nieuwe initiatieven is dan ook gerealiseerd. 

Sterker nog, het MEC bruist… Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten die 

in 2015 werden ontplooid. Het mag gezegd worden dat de MEC-vrijwilligers belangrijk 

zijn voor het uitvoeren van allerlei activiteiten, zoals o.a. hand en span diensten. We willen 

onze partners: IVN Roosendaal, KNNV Roosendaal een Transition Town Roosendaal (TTR), 

bedanken voor de prettige samenwerking. Ook de Brasserie T-Huis wordt steeds drukker 

bezocht. Bovendien neemt het gebruik van de MEC-ruimte toe.

Doelstelling

MEC Roosendaal richt zich op inwoners van de gemeente Roosendaal en probeert mensen 

kennis te laten maken met en te interesseren voor natuur, milieu en duurzaamheid. Het doel 

is om mensen duurzamer te laten leven en zuiniger om te laten gaan met hun leefomgeving. 

Om dat te bereiken worden tal van educatieve en recreatieve activiteiten georganiseerd 

voor jong en oud. 

Missie

MEC Roosendaal zorgt ervoor dat de inwoners van de gemeente Roosendaal kennismaken 

met natuur, milieu en duurzaamheid, zodat zij zich bewust worden van de kwetsbaarheid 

van de aarde en daar in hun gedrag rekening mee gaan houden.

Visie

MEC Roosendaal is een professionele organisatie voor duurzaamheidseducatie en duur-

zaamheidsvoorlichting. MEC Roosendaal werkt samen met diverse organisaties en indivi- 

duen en maakt gebruik van moderne communicatiemiddelen.

De inwoners van Roosendaal weten MEC Roosendaal te vinden als het gaat om natuur en 

duurzaamheid.

Bestuur MEC Roosendaal, juni 2016
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Exposities

MEC Roosendaal heeft een expostitieruimte waar het hele jaar diverse tentoonstellingen 

te zien zijn. Deze zijn dagelijks (muv maandag) gratis te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur.

Turftentoonstelling

In samenwerking met de gemeente Roosendaal en de Heemkundekring Roosendaal is de 

‘Turftentoonstelling’ ontwikkeld. Deze heeft twee maanden in het MEC gestaan en veel 

bezoekers getrokken. Daarna is de tentoonstelling verhuisd naar het Stadskantoor en ver-

volgens naar De Natuurpoort in Bergen op Zoom.

Beeldimpressie oude turfvaarten.    Toine Theunis opent Turftentoonstelling.

De Turftentoonstelling herinnert aan de rijke turfgeschiedenis tussen pakweg 1200 en 1700 

van dit gebied. De expo werd door wethouder Toine Teunis geopend en toont de turfwin-

ning in West- Brabant, met het accent op gebied Roosendaal.

Landgoed Visdonk

De tentoonstelling Landgoed Visdonk staat standaard opgesteld in het MEC. ‘Laan en dreef ’, 

‘volg het pad’ en ‘beleef ’ zijn de woorden die je via pijlen de route laat lopen langs de ges-

chiedenis, het heden en de toekomst van het landgoed. 

Biodiversiteit in Visdonk 

De tentoonstelling over biodiversiteit van het gebied Visdonk heeft ook in 2015 een aantal 

maanden in het MEC gestaan. Het is een aanvulling op de permanente tentoonstelling over 

Landgoed Visdonk. Deze tentoonstelling is interactief en gericht op kinderen van 4 tot 12 

jaar en is vier maanden te zien geweest.

Vijver vol geheimen

In de maanden mei, juni en juli was 

de expositie ‘Vijver vol geheimen’ 

te zien in het MEC. De tentoon-

stelling is zeer goed bezocht, met 

name door bezoekers van de 

Brasserie T-Huis. Bovendien zijn 

zes gastlessen gegeven.

De expo is een doe- en beleef- 

tentoonstelling voor kinderen (4 

tot 7 jaar) met opdrachten en 

prachtige decordoeken in een 

sprookjesachtige vijver. Deze expo bood een speelse kennismaking met dieren die horen bij 

het water, zoals eenden, vissen, kikkers, salamanders, torretjes etc. Een onderwerp dat goed 

paste bij de tijd van het jaar. Kinderen leerden spelenderwijs veel over het onderwaterleven.
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Dier en plant als migrant

De tentoonstelling ‘Dier en plant als migrant’ stond in de 

maanden november en december in het MEC. Migreren 

betekent verhuizen. Mensen zijn misschien de meest ver-

woede migranten van alle levende wezens. Al vanaf de pre-

historie trekken mensen de wereld rond op zoek naar een 

betere plaats om te leven. Planten en dieren zijn ook met 

de mensen mee verhuisd. De risico’s en de schade voor 

andere planten en dieren en de economie is groot. Daarom 

is het beter om te voorkomen dat er planten en dieren 

verhuizen door toedoen van de mens. Met allerlei leuke 

doe-opdrachten was te achterhalen waarom ook dieren en 

planten verhuizen. Daarnaast waren er prachtige foto’s en 

verrassende weetjes over andere dieren. 

   - http://www.aadmeijer.nl/visdonk/

Duurzaamheidsles Voortgezet Onderwijs
De Energie(r)evolutie, bestaat uit een simulatiespel dat met de hele klas gespeeld kan 

worden en een activerende opdracht. In het simulatiespel kijken leerlingen naar klimaat-

verandering vanuit de ogen van de 

overheid, milieuorganisatie, ener-

giemaatschappij of consument. In 

het spel proberen ze in teams hun 

teamdoel te halen. Als afsluiting van 

het spel komen de leerlingen weer 

samen en bedenken een actie om 

zelf CO2-uitstoot te verminderen 

en voeren deze gezamenlijk uit. In 

2015 is er een pilot gedraaid van 

deze gastles bij vier groepen van het Jan Timberen College. Het betrof twee klassen eerste-

jaars- en twee klassen tweedejaarsstudenten. De pilot is goed bevallen en het voornemen is 

om de gastles in 2016 opnieuw aan te bieden, maar dan aan een andere school.

Dag van de Duurzaamheid
De Dag van de duurzaamheid viel in 2015 op 9 oktober in plaatst van 10 oktober. MEC 

Roosendaal heeft ervoor gekozen om zowel op 9 als op 10 oktober activiteiten te or-

ganiseren in het kader van de Dag 

van de Duurzaamheid. Op 9 okto-

ber was er de voorleesactie uit het 

boek Kapsones van Jan Terlouw en 

Leontien van Oranje. Een van de 

groepen werd voorgelezen door 

wethouder Toine Theunis. Het was 

een leuke en geslaagde dag. Het 

MEC heeft zes keer het verhaal 

voorgelezen voor in totaal 206 

leerlingen van verschillende basiss-

cholen uit Roosendaal. Op 10 ok-

tober werd er van alles georganiseerd in het teken van voedselverspilling. Met een lezing en 

activiteiten voor kinderen zoals sieraden maken van origami.

http://www.aadmeijer.nl/visdonk/
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Leskisten
In het MEC zijn verschillende leskisten aanwezig met NME gerelateerde onderwerpen. De 

leskisten worden aan de scholen aangeboden en beheerd door het MEC. Het MEC heeft 

de volgende leskisten:

- stadsvogels - waterproefjes - Sarah’s wereld

- Watch  - zaden

De leskisten bevatten lessen voor verschillende leeftijdsgroepen van de basisschool. Het 

doel van de leskisten is om de leerkrachten te ondersteunen in de NME les.

Troep onder de loep voor de BSO
Het succesvolle programma troep onder de loep is in 2015 aangepast aan de kinderen 

van de BSO (buiten schoolse opvang). Al met al deden er 200 kinderen mee van de Kober 

groep. In totaal zijn er in de herfstvakantie tien workshops geweest. Hiermee was het pro-

ject geslaagd. Troep onder de loep II is uitgevoerd door Willemien van Dijke.

Arrangementen
Het MEC-lokaal is in 2015 vaak gebruikt door ‘derden’ voor arrangementen. Zo werden 

er vergaderingen gehouden door de gemeente en Natuurmonumenten. Ook werd de 

zaal gebruikt door Vrienden van het MEC voor bijeenkomsten. Vaak in combinatie met een 

rondleiding door landgoed Visdonk onder leiding van een gids of een GPS tocht. Het ver-

huren van de ruimte zorgde voor extra inkomsten. In totaal is er op deze manier ruim 20 

keer gebruik gemaakt van het MEC lokaal (anders dan IVN/ KNNV/ TTR/ MEC).

Kabouterpad
Zowel in het voorjaar als in het najaar is er vaak gebruik 

gemaakt van het Kabouterpad. Er is een voorjaars- en 

een najaarseditie. Beiden bestaan uit een bosroute met 

tien interactieve opdrachten. In totaal hebben 699 kin-

deren in 2015 uit de groepen 1, 2, 3 en 4 het Kabouter-

pad gelopen Ze komen van verschillende basisscholen uit 

Roosendaal en omgeving.

Excursies
In 2015 zijn er 39 excursies geweest en het grootste deel van deze excursies is georgani-

seerd door KNNV en IVN. De excursies zijn in de vorm van wandelingen of fietstochten 
met een bepaald thema, bijvoorbeeld ecologische verbindingszones, vogels of over een 

bepaald gebied. De meeste excursies zijn voor iedereen toegankelijk en over het alge-

meen in Roosendaal en omgeving (West-Brabant). Ook zijn er excursies georganiseerd 

voor besloten groepen.

Lezingen
In de avonden worden er regelmatig lezingen, workshops en praktijkavonden georganiseerd 

door IVN en KNNV. De thema’s zijn zeer divers en allemaal natuur georiënteerd. In totaal 

zijn er 40 lezingen, workshops of praktijkavonden gehouden met onderwerpen als vlinders, 

waterdieren, paddenstoelen en de wolf.
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Gastles kriebelbeestjes
In de maanden mei, 

juni en juli zijn er 14 

groepen geweest die 

gezocht hebben naar  

bodemdieren, water-                                    

dieren en slakken tij-

dens de gastles Krie-                                          

belbeestjes. Zo werd 

er met veel belang-

stelling gekeken naar 

de libelle larve, rivier-

kreeften en pissebed-

den. De slakken wer-

den ingezet voor een 

slakkenrace. 

MEC-College
In de wintermaanden van 2015 is er een pilot geweest van het MEC-College. Zes gastlessen 

met verschillende onderwerpen voor een groep van ongeveer 20 kinderen. De gastlessen 

werden gegeven op zes zaterdagmiddagen en hadden onderwerpen zoals: sterrenkunde, 

film maken, gps en origami. De lessen werden verzorgd door Walter Wamsteker en andere 
gastdocenten.

Nacht van de Nacht
De Nacht van de Nacht stond voor het MEC voor de 8e keer op de agenda. Deze activi-

teit staat stil bij lichtvervuiling door de vele lampen die ’s nachts branden. Dit heeft grote 

invloed op zowel mens als dier. Ook in 2015 was de Nacht van de Nacht een groot succes. 

Voor kinderen was er een griezeltocht met verschillende posten en opdrachten. Voor de 

volwassenen was er een tocht door het bos met verschillende posten, zoals vleermuizen, 

nachtvlinders, zintuigenspel, uilen zoeken en geuren. De avond stond in het teken van zin-

tuigen. De avond is ondanks de regen aan het begin van de avond toch nog bezocht door 

zo’n 150 mensen.

MEC/TTR zonnepanel
In 2015 is er een zonnepanelavond geweest. Tijdens deze avond worden mensen die den-

ken over de aanschaf van zonnepanelen in contact gebracht met mensen die zelf zon-

nepanelen hebben en met deskundigen op het gebied van zonnepanelen. In het MEC/TTR 

zonnepanel zitten veel deskundige op het gebied van zonnepanelen.

MEC Algemeen

MEC digitaal

MEC Roosendaal is in 2015 begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe website. Deze 

wordt in 2016 in gebruik genomen: www.mecroosendaal.nl. Daarnaast beschikt het MEC 

Roosendaal over een eigen Facebook pagina: www.facebook.com/mecroosendaal.nl.

www.mecroosendaal.nl
www.facebook.com/mecroosendaal.nl
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Contacten met de pers

Het MEC heeft vele malen in verschillende kranten gestaan. Ook zijn we te zien geweest op 

TV. Eveneens waren we diverse malen te horen bij verschillende radioprogramma’s.

Jeugd natuurgroep

Het IVN organiseerde 10 keer een leuke activiteit voor de jeugd natuurgroep.

Samenwerking

Verenigingen, organisaties en stichtingen die als gebruikers van het MEC staan geregis-

treerd en waarmee het MEC samenwerkt zijn: IVN Roosendaal, KNNV Roosendaal, TTR 

Roosendaal, Gemeente Roosendaal, Groei & Bloei, Natuurmonumenten, Imkerij Ceres, di-

verse scholen en Kober.

Tot slot

Onze dank is op z’n plaats aan het adres van de vele vrijwilligers die een zeer waardevolle 

bijdrage leverden aan alles wat in en rond het MEC gebeurde in 2015!

Dennescheerderdreef 11, 4707 PK Roosendaal
info@mecroosendaal.nl • www.mecroosendaal.nl

mailto:info%40mecroosendaal.nl?subject=
www.mecroosendaal.nl

