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In samenwerking met De Kring Educatie (nu CultuurCompaan) en de gemeente is een 

waterproject ontwikkeld dat uit drie onderdelen bestaat: 

• de tentoonstelling Waterdicht met gastles
• Water in Roosendaal
• Spraakwater

Het doel van het waterproject is om de leerlingen, ouders en bezoekers van de expositie 
bewust te maken van de waterproblemen in de wereld; zoals vervuiling, schaarste, zuivering, 
etc. Bewustwording resulteert vaak in gedragsverandering en dat maakt het probleem dan 
weer een beetje kleiner.  

Tentoonstelling Waterdicht met gastles

De tentoonstelling Waterdicht was gedurende de maanden januari, februari en maart 2016 
in het MEC te zien. In maart zijn 12 gastlessen gegeven aan in totaal 313 leerlingen van 
groep 5 tot en met 8. De gastlessen begonnen met een introductie over het onderwerp 
waarna de groepen werden opgesplitst in groepjes van 4 á 5 leerlingen. De helft van de 

groepen startte in de tentoonstellingsruimte en de 

andere helft in het waterlaboratorium waar 8 wa-

terproefjes stonden opgesteld. Leerlingen gingen als 
echte onderzoekers in een labjas aan het werk. 
In de tentoonstellingsruimte gingen de groepen aan 

de slag met een opdrachtenboekje. Het boekje was 
onderverdeeld in verschillende thema s zoals water-
schaarste, grote en kleine waterkringloop, duurzaam 
watergebruik, waterplaneet en watervoetafdruk. Na- 
tuurlijk ontbrak kliederen aan de watertafel niet. 
De tentoonstelling is naast de gastlessen ook goed 

bezocht door bezoekers van het T-Huis. Waterdicht 
was gratis te bezoeken van dinsdag tot en met zondag 
van 10.00 tot 17.00 uur. 

Water in Roosendaal

Dit onderdeel is ontwikkeld voor de scholen in 
Roosendaal en omgeving. De leerlingen gaan zelf op 
onderzoek uit naar de waterkwaliteit in Roosendaal 
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en schrijven daarover een ‘ecologisch’ rapport. Ze onderzoeken o.a. de zuurgraad, de hel-
derheid, de temperatuur, het waterleven en de diepte van het water. Dit project vindt plaats 
op verschillende lokaties bij het water in en in de omgeving van Roosendaal. Voor dit project 
hebben verschillende scholen zich inmiddels ingeschreven. Het belooft een leuk onderdeel 
te worden. Tot nu toe zijn 27 klassen ingeschreven. Het onderdeel start op 9 juni 2016. 

Spraakwater

Het derde onderdeel van het waterproject is ‘Spraakwater’. Hierbij maken de kinderen een 
rap en een videoclip over water. Het is een leuke interactieve samenwerking die bewust-

wording en samenwerking creëert.

Nieuwjaarsborrel
De nieuwjaarsreceptie werd dit jaar gehouden op zondag 10 januari. Om 13.15 startte 
de wandeling vanaf het T-Huis. De groepen werden geselecteerd op de geboortemaand 
van de aanwezigen. Zo onstonden leuke en gemêleerde gezelschappen. Na de wandeling 
stond de glühwein klaar en kon er geproost worden op een goed afgesloten 2015 en een 
voorspoedige start van 2016. Voorzitter Frans Wittenveen sprak iedereen toe en kondigde 
ook het jubileum van 10 jaar MEC in Roosendaal aan. 

10 jaar MEC
Op 5 maart 2016 vierden we het 10-jarig jubileum van het MEC in Roosendaal. Voorzitter 
Frans Witteveen heette iedereen welkom en interviewde aansluitend een aantal mensen:  
Adrie Goorden (10 jaar vrijwilliger bij het MEC), Wim van Vliet (zeer actieve vrijwilliger van 
het huidige MEC), Sjef Oerlemans (Gemeente Roosendaal) en Maggy van den Aker (coör-
dinator MEC). De interviews werden afgewisseld door drie gedichten van Stadsdichter Leo 
Lotterman. Ook de huidige Wethouder van duurzaamheid, Toine Theunis, was lovend over 
het MEC. Hij onthulde na zijn speech de nieuwe website van het MEC. Op grote borden 
zaten foto’s en persberichten van 10 jaar MEC en een beschrijving van alles wat er dat jaar 
gedaan was. 

Stadsdichter Leo Lotterman schreef de volgende gedichten:

Het T-huis    Zondagmiddag in Visdonk

Van het oude theehuis bleef de naam, Hier op de dreven en langs het ven

net als van de seizoenen  dringt de wereld zich niet op.

wanneer die wisselen van bestaan.  Hier stutten bomen het hinken

Kozijnen staan er nu   op andere gedachten.

als bomen naast elkaar,   Hier steelt het lover de waan en verliest

ruiten etaleren een spiegelend rijk  ons dicht vertakte bestaan zijn blad.

van natuur in droom en daad.  Zomaar, op een zondagmiddag.

Als houvast tussen nu en later.

Duurzaamheid   

Ik schreef aanvankelijk een zwaargedicht 

over duurzaamheid en haar belang.  

Maar de woorden waren gebakken lucht,  Wil je reageren op de gedichten  

heel gênant.     bezoek dan de website ‘d’Alledaagse’

Want hoe moeilik kan het zijn   - http://www.aadmeijer.nl/t-huis-in-visdonk/

om wat te bewaren voor later?   - http://www.aadmeijer.nl/visdonk/

http://www.aadmeijer.nl/t-huis-in-visdonk/
http://www.aadmeijer.nl/visdonk/
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Website
Sinds 5 maart 2016 heeft het MEC Roosendaal een nieuwe website. De website, officieel 
in gebruik gesteld door wethouder Toine Teunis, geeft o.a. informatie over de doelstelling, 
missie/visie, organisatie, aanbod, activiteiten etc. Meer weten, neem dan gerust een kijkje op:
www.mecroosendaal.nl.

MEC zonnepanel
Op 3 maart 2016 vond er een MEC zonnepanel plaats in Wijkcentrum de Bergspil. De 
avond was georganiseerd door de leden ven Transition Town Roosendaal in samenwerking 
met het MEC Roosendaal. Deze avond was vooral interessant voor mensen die in een an-

der verband met zonnepanelen bezig zijn. Zoals bewoners van huurhuizen, bewoners van 
wooncomplexen met een VVE, buurt- en wijkorganisaties en lokale coöperaties. 

Vrijwilligers
Voor het MEC zijn vrijwilligers erg belangrijk. 
Ze helpen mee met allerlei activiteiten en zor-      
gen er ook voor klusjes en schoonmaakwerk-   
zaamheden. Ongeveer twee keer per jaar orga-                                                                              
niseert het MEC als dank voor alles wat de 
vrijwilligers doen een lunch. De laatste keer was 
dat op dinsdag 3 mei 2016. Vrijwilligerscoördi-                                                                     
nator Hans van Nassau heette de aanwezigen 
welkom, bedankte hen voor de inzet en leg-

de uit dat hij voor de vrijwilligers vooral een 
aanspreekpunt wil zijn. Ook wees hij op het 
nieuwe e-mailadres: vrijwilligers@mecroosendaal.nl waarop hij te bereiken is. Meer weten 
of je aanmelden als vrijwilliger? Stuur dan een mailtje naar Hans van Nassau.

Activiteiten juni/juli/augustus 2016
juni, juli : gastlessen Water in Roosendaal
juni, juli : gastlessen Kriebelbeestjes
juni, juli, augustus : foto tentoonstelling biodiversiteit over dieren in Visdonk
augustus : kinderactiviteit bso kinderen 4 t/m 8 jaar (100 kinderen) 

http://www.mecroosendaal.nl/
mailto:vrijwilligers%40mecroosendaal.nl?subject=
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Kleuternatuur:
Ontdek de natuur met je (klein)kind 
Kinderen willen ontdekken, beleven, ravotten, zich verwonderen en spelen en dan het liefst 
BUITEN! Ontdek samen met je (klein)kind hoe mooi de natuur is. Kleuternatuur startte op 
18 mei en is één woensdagmiddag in de maand voor kinderen van 4-6 jaar. Kleuternatuur 
is een initiatief van IVN en MEC Roosendaal      
en wordt georganiseerd in en om het MEC 
(T-Huis) op landgoed Visdonk te Roosendaal.

Met kleuternatuur willen we kleuters en hun 
(groot)ouders een leuke en leerzame middag 
in de natuur bezorgen. De kinderen leren meer 
over de natuur door het bos in te gaan, te 
knutselen en spelletjes te doen. Kleuternatuur 

wordt nog georganiseerd op woensdagmiddag 

15 juni, 13 juli, 14 september en 12 oktober 
van 14.00 tot 16.00 uur. Elke keer staat er een 
ander onderwerp centraal dat past bij het 
seizoen.

De kleutermiddag op 18 mei was een groot 
succes. De volgende kleuternatuur staat ge-

pland voor 15 juni. Dan gaan we het hebben 
over wilde bloemen. We gaan zaadbommetjes 
maken, gebruiken onze neus om de lekkerste bloemengeurtjes te ontdekken en zoeken in 
het bos naar de mooiste bloemen. Het belooft een leuke en leerzame middag te worden. 
ZTijd: 14.00-16.00 uur. Kosten: €1,50 per kind. Zin om ook een keer deel te nemen? Geef je 
dan vóór maandag 13 juni a.s. op via kleuternatuurroosendaal@hotmail.com. 

Meer informatie over hoe je je kunt aanmelden en andere data zijn te vinden op onze 
facebookpagina www.facebook.com/kleuternatuurroosendaal. Of via de website van MEC 
Roosendaal en IVN Roosendaal. 

Veel belangstelling voor 
gastles kriebelbeestjes
Inmiddels hebben verschillende scholen zich 
ingeschreven voor de gastles kriebelbeestjes. 
12 groepen kleuters gaan in het Visdonkse bos 
op zoek naar waterdieren en bodemdieren, en 
gaan zich verwonderen over slakken en andere 
dieren!

mailto:info%40mecroosendaal.nl?subject=
www.mecroosendaal.nl
mailto:kleuternatuurroosendaal%40hotmail.com?subject=
www.facebook.com/kleuternatuurroosendaal

