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Op 29 oktober was het weer tijd voor de Nacht van de Nacht. Op deze avond stond licht-

vervuiling landelijk centraal. MEC Roosendaal had op deze avond twee verschillende pro-

gramma’s: één voor kinderen van 7 

tot 12 jaar en één voor alle leefti-

jden. De kinderen gingen met een 

nachtgids het bos in en moesten 

verschillende opdrachten uitvoeren 

die allemaal met de zintuigen en 

het nachtleven te maken hadden. 

Tijdens het programma voor alle 

leeftijden was er van alles te doen 

zoals pompoenlantarens maken, 

sterren kijken, zintuigspellen,  nacht-

vlinders en vleermuizen spotten. Er was ook een heks. De avond werd aangekleed door de 

warme klanken van de band Sugar Good. In totaal zijn er zo’n 200 mensen geweest.  

Water in Roosendaal
In samenwerking met de gemeente Roosendaal zijn 

ongeveer 350 leerlingen van 16 groepen van zes 

scholen uit Roosendaal en omgeving bezig geweest 

met het onderzoeken van de waterkwaliteit van het 

Roosendaalse water. Zo werd er een ecologisch 

rapport opgesteld met data over temperatuur, hel-

derheid, PH-waarde, diepte en het waterleven van 

o.a. kletterwater, water in het Vrouwenhof, wateren 

in Wouw en water in de Kroevendonk. Het rapport is aangeboden aan wethouder Saskia 

Schenk die het gebruikt om te bepalen waar en hoe gebaggerd moet gaan worden.

BSO (buiten schoolse opvang)
In de zomervakantie is een dag voor de BSO georganiseerd met bosspellen en zoekop- 

drachten. Ongeveer 100 kinderen 

namen deel. In de herfstvakantie 

hebben kinderen van de BSO uit 

Sprundel o.a. uilenballen gepluisd. 

Ook deze activiteiten waren een 

succes en voor herhaling vatbaar. 

november 2016
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Gastles kriebelbeestjes
Ook dit jaar is er aandacht geweest voor de krie-

belbeestjes in het bos. De kinderen van de groepen 

1 t/m 4 kwamen een uur lang zoeken, ontdekken, 

beleven en leren over onze kriebelvrienden. Zo was 

er aandacht voor slakken, waterbeestjes en bodem-

dieren. In totaal zijn er 12 klassen geweest.

Dag van de duurzaamheid goed bezocht
De landelijke dag van de duurzaamheid vond op 10 

oktober 2016 plaats en stond dit keer in het teken 

van Plastic Soup. Wethouder Corné van Poppel en 

verschillende vrijwilligers hebben voorgelezen uit 

het boek de ‘Plastic Soup’. In totaal zijn er vijf groe-

pen geweest, goed voor ongeveer 130 kinderen. Na 

het voorlezen gingen de kinderen aan de slag met 

het formulier en het schrijven van een boodschap of 

wens over afval en/of plastic. De boodschap of wens 

werd in een fles gedaan (message in a bottle) en in 
de tentoonstellingsruimte opgehangen.

Digibord
Sindskort beschikt het MEC over een digibord met 

allerlei informatie over het MEC, Visdonk en Natuur-

monumenten. Voor wie meer wil weten over de 

activiteiten die in en vanuit het MEC plaatsvinden, 

zoals excursies, lezingen en wandelingen (van o.a. 
IVN, KNNV,  TTR), is het digibord een uitkomst. Kom 
gerust een kijkje nemen! Meer info over het MEC is 

uiteraard ook te vinden op www.mecroosendaal.nl.

Afval scheiden op scholen
Saver, gemeente Roosendaal en MEC Roosendaal zijn bezig om scholen het afval beter 

te laten scheiden. Zo kunnen de scholen vanaf januari 2017 het GFT en het plastic/blik 

scheiden van het restafval. Voor de kinderen is dit een goede manier om te leren over afval 

scheiden. Tevens betekent het een afname van het restafval. Er is ook een aantal gastlessen 

waarvoor de scholen zich kunnen inschrijven.  O.a. afvalturiers (gastles met uitleg over het 
afvalprobleem, waarbij de kinderen o.l.v. ecologisch kunstenaar Willemien Dijke aan de slag 

gaan het het up-cyclen van afval), een gastles op school over afval scheiden of plastic soup 
en de grondstoffenbus.  Het MEC verzorgt de communicatie naar de scholen. In het MEC is 

een milieustraat te vinden waar de manieren van afval scheiden te zien zijn. 

Kabouterpad
Het is herfst en dan komen de kleu-

ters weer naar het bos om uilen te 

zoeken en opdrachten te doen. 

Kabouter Pip speelt hierbij een be-

langrijke rol. In totaal kwamen 32 

groepen van basisscholen met zo’n 

800 kleuters naar het MEC om het 

kabouterpad te lopen. 

www.mecroosendaal.nl
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AED
Sinds enige tijd beschikt het T-Huis over een AED. Hopelijk blijft deze ongebruikt!

Opening EVZ Weerijs
Op 14 oktober vond de opening plaats van de eco-

logische verbindingszone Weerijs/kleine Aa. Deze 

feestelijke opening was georganiseerd door de Bra-

bantse Delta. Het MEC Roosendaal nam de activi-                                                                            

teit met de 50 kinderen voor haar rekening en heeft 

met hen het water onderzocht op temperatuur, 

zuurtegraad, diepte, helderheid en waterbeestjes. 

De ecologische rapporten zijn overhandigd aan de 

wethouder van Zundert. Na de onderzoeken vond 

er een botenrace plaats. De bootjes waren van na- 

tuurlijke materialen gemaakt door de leerlingen.   

Onder de loep...
In de vorige MEC-nieuwsbrief stelde Hans van Nassau, bestuurslid en coördinator van de 

MEC-vrijwilligers zich voor. Het idee is toen geopperd om regelmatig één van de vrijwilligers 

te interviewen zodat iedereen deze belangrijke mensen beter leert kennen. Als eerste in 

deze reeks laat Hans van Nassau een ieder kennis maken met Attie Gulden. 

Op een mooie zonnige middag ging ik bij Attie op bezoek. In haar mooie tuin onder een 

oude magnolia raakten we in gesprek. Attie is in Zeeland geboren en waarschijnlijk is daar 

haar belangstelling voor de natuur ontstaan. Zij belandde in het onderwijs als onderwij- 

zeres lichamelijke opvoeding in Rotterdam. Tijdens haar studie op de kweekschool leerde zij 

haar man kennen in de trein. Ze trouwde en ging in Roosendaal wonen waar ze in eerste 

instantie huisvrouw en moeder werd. Op een gegeven moment werd ze gevraagd om op 

de openbare basisschool les te komen geven, maar haar jongste kind, Martijn, was toen nog 

maar drie jaar. Martijn mocht meekomen en werd in de kleuterklas opgenomen. Voor die 

tijd was het ongebruikelijk dat een jonge moeder mocht werken. Toch gebeurde het. Op 

haar 56-ste stopte ze met werken om voor haar ouders te gaan zorgen.

Attie vertelde dat ze op haar zestiende tijdens een wandeling door de natuur werd getrigg-

erd. De wandeling werd verzorgd door de heer Nieuwlaat. In 1994 werd haar belangstelling 

nog meer aangewakkerd toen ze bij het IVN een cursus volgde die door Corrie Roeken 

werd gegeven, samen met Kees van Oers. Ze werd lid en raakte later betrokken, ook weer 

door Corrie, bij de oprichting van het MEC dat onderdag vond bij de kinderboerderij. Zij 

ging daar aan de slag als gastvrouw en deed actief mee in een schoonmaakploeg om de zaak 

netjes te houden. Na de verhuizing van het MEC naar het T-Huis bleef ze dit trouw doen. 

Voor de uitbreiding van activiteiten van het MEC voor scholen en kinderen heeft zij zich ook 

ingezet, want omgaan met kinderen zit bij haar in de genen. We kunnen steeds een beroep 

op haar doen bij de vele activiteiten die georganiseerd worden. 

Vrijwilliger zijn bij het MEC vindt Attie heerlijk, omdat vooraf al-

tijd wordt gevraagd of zij beschikbaar is. Er ligt dus geen druk op.

Naast haar vrijwilligersactiviteiten bij het MEC is Attie ook nog 

vrijwilliger bij de Stichting Dag- en Woonvoorzieningen waar 

ze zich inzet voor de jaarlijkse musical. Bovendien begeleidt ze 

een groep kinderen tijdens de zwemlessen. Kortom, een kei 

van een vrijwilliger. Bedankt Attie voor het leuke gesprek en je 

jarenlange inzet!                         

 Hans van Nassau.
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Tentoonstelling fishing for litter
De tentoonstelling ‘fishing for litter’ gaat over afval in de zee en over hoe groot dit pro-
bleem is. De tentoonstelling is van KIMO. Dit betreft een samenwerking van verschillende 

kustplaatsen in Nederland en België. In de tentoonstelling is te zien wat een impact het 

plastic afval heeft op bijvoorbeeld vogels. Er is een bedrijf dat het afval uit de zeeën haalt in 

samenwerking met vissers. Ze recyclen het plastic waardoor het afval weer grondstof wordt 

voor veel mooie dingen.  

Kleuternatuur
Kleuternatuur is een leuk initiatief van Linda Franzen. In samenwerking met het IVN en met 

de steun van enkele vrijwilligers werd het een succesvolle operatie. Al met al heeft Linda 

vijf kleuter(woensdag)middagen georganiseerd met verschillende thema’s. Als MEC hebben 
we haar ondersteund met aanvullingen op de goede ideeën en met materialen. Het was 

gericht op kinderen van vier tot zes jaar met onderwerpen als eekhoorns, bloemen, vogels, 

herfst en vlinders. 

VOG
Organisaties met dienstverlenende taken willen betrouwbaar personeel in dienst hebben 

om hun integriteit te verhogen. Met name geldt dit wanneer er kinderen bij betrokken zijn. 

Het MEC organiseert veel activiteiten voor schoolgaande kinderen. Hierbij is de onder- 

steuning door vrijwilligers essentieel. Het MEC heeft onlangs besloten dat vrijwilligers die 

met kinderen werken een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)  moeten aanvragen. Dit is 
een screening door justitie. Met een verstrekte VOG geven MEC en vrijwilligers een signaal 

af naar de maatschappij. 

Activiteiten januari/februari 2017
Eind januari wordt de tentoonstelling Fishing for Litter vervangen door de expositie 

Zonder boer geen voer. Het doel van deze bijzondere tentoonstelling is om de lokale 

boerengeschiedenis en het lokale archeologische en historische onderzoek meer bekend-

heid te geven. Ook wordt duidelijk dat stad en platteland niet zonder elkaar kunnen. Zonder 

boer is er immers geen voer...! 

Er zijn verschillende lees-, kijk- en doekisten die de bezoeker meenemen naar de 

geschiedenis van onze voedselproductie. Het begint bij de eerste zelfvoorzienende boeren 

en eindigt bij de moderne precisielandbouw. De tentoonstelling vertelt een lokaal verhaal 

en de tentoongestelde objecten zijn daarom ook allemaal afkomstig uit de regio. 

Naar aanleiding van deze tentoonstelling wordt in februari een lezing georganiseerd. Op 

9 april vindt een boerenmarkt plaats bij het MEC. Tijdens deze boerenmarkt is er van 

alles te doen voor jong en oud. 
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