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Inleiding  

Op 2 juni 2012 opende het T-Huis de deuren en dat betekent dat het MEC in 2017 al weer 

5 jaar op Landgoed Visdonk gehuisvest zit. Dit verslag geeft weer wat er in 2017 zoal 

georganiseerd is op het gebied van duurzaamheid en natuur- en milieueducatie, in het 

MEC en ook op andere plekken in Roosendaal.  

 

Van het bestuur:  

In 2017 vonden diverse activiteiten plaats. Een aantal behoort al langere tijd tot het vaste 

programma. De belangrijkste activiteiten op een rij: gastlessen, kabouterpad, Nacht van de 

Nacht, boerenfestival, Beleef, Koberbosdag, kleuternatuur en de Week van ons water. 

Dankzij de uitstekende samenwerking met onder andere de gemeente Roosendaal, de 

basisscholen en alle andere instanties waarmee wordt samengewerkt, werd 2017 een jaar 

waarin het netwerk verder kon worden uitgebreid.  

 

Doelstelling: Het MEC 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: Het MEC 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: Het MEC is een professionele organisatie voor duurzaamheidseducatie en 

duurzaamheids-voorlichting. Om de doelstelling te realiseren werkt het MEC samen met 

diverse organisaties en individuen en wordt er van moderne communicatiemiddelen gebruik 

gemaakt.  

 

Steeds meer mensen weten het MEC te vinden als het gaat om natuur en duurzaamheid. In 

dit jaarverslag staat beschreven welke activiteiten er in 2017 plaatsvonden op het gebied van 

duurzaamheid en natuur- en milieueducatie.  Het mag gezegd worden dat de MEC-

vrijwilligers belangrijk zijn voor het uitvoeren van allerlei activiteiten en talloze hand- en 

spandiensten. We bedanken onze partners - IVN Roosendaal, KNNV Roosendaal en Transition 

Town Roosendaal (TTR) - voor de prettige samenwerking.  

 

Bestuur MEC Roosendaal, juli 2018 
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WEEK VAN ONS WATER 

Iedereen is waterbeheerder 

In het kader van ‘de week van ons water’ is er door het MEC een tweetal activiteiten 
georganiseerd. Een bijeenkomst voor hoveniers, tuinarchitecten, tuincentra, 

groenopleidingen en groene adviesbureaus. Deze bijeenkomst had de naam: Iedereen is 

waterbeheerder. De werkgroep voor deze bijeenkomst bestond uit Ad Fens (gemeente 

Roosendaal, Petra Wevers (krachtig buiten) en Maggy van den Aker (MEC Roosendaal) en 

werd organiseert in opdracht van Samenwerking Waterkring West Brabant.   

De bijeenkomst was geslaagd en goed bezocht en had als doel om de tuinbranche te 

informeren over groene manieren van tuininrichting ipv het ‘onderhoudsvriendelijke’ 
bestraten. Dit gaat in de toekomst namelijk voor grote problemen zorgen als het meer gaat 

regenen. De stad moet het water zelf kunnen opvangen in bijvoorbeeld tuinen en 

stadsgroen. Nico Wissink gaf een interessante lezing over waterberging en een nieuwe 

manier van groen in de tuin! Maar ook de wethouder en Brabantse Delta, 

stedenbouwkundige, NL Greenlabel en vele andere waren aan het woord.  

 

waterfestival  

Op 17 mei stond het Waterfestival Professor Waterwijs op het 

programma. De middag was georganiseerd in het kader van de Week 

van ons water en had als doel om kinderen meer bewust te maken 

van water in de eigen omgeving. Kinderen van 7 tot 14 jaar konden 

verschillende onderdelen doen, zoals wateronderzoekjes, 

onderwater kijken met een onderwatercamera,  op het vlot onder de 

weg door om te kijken naar de fauna passage, er wat een touwbrug 

en een flessenorgel. Zo’n 45 kinderen waren druk in de weer met 
netjes, bakjes, ph-meters en nog veel meer. Via de onderstaande link 

kunt u een filmpje zien van de middag.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mBWb6bFCL1A
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BOERENFESTIVAL 

Op 9 april werd het Boerenfestival georganiseerd bij het MEC Roosendaal. Het festival is tot 

stand gekomen door de samenwerking met Echo en ZLTO, en georganiseerd als aanvulling 

op de tentoonstelling Zonder Boer Geen Voer. Er waren diverse dingen te zien en te doen 

zoals: kraampjes met lokale producten, een springkussen, broodjes bakken, kijkje nemen in 

de melkstal en het schapen drijven en natuurlijk het zien hoe de koeien voor het eerst de 

wei weer in gingen. Er was ook een heel aantal oude landbouwvoertuigen te zien. Hieronder 

staat een stukje uit BN de stem over de middag waar zo’n 1000 mensen op af kwamen 
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Blije koeien kijken, broodjes bakken en 

schapendrijven bij boer in Roosendaal 

 
ROOSENDAAL - De koeien van boer Van Wezel in Roosendaal hadden er geen mooiere dag voor uit 
kunnen kiezen. Hun eerste gang naar de wei na een winter op stal is traditioneel een teken dat het 
voorjaar nu echt in volle gang is.  
Maar zondag is het helemaal een bijzonder moment, tijdens het Boerenfestival, 
met toeschouwers in drommen achter het hek. En die krijgen waar voor hun 
geld. De koeien buitelen en springen in de zon de wei in en verkennen met  
zijn allen al rennend alle hoeken van het veld.  
Boven de wei cirkelt een drone, ook dat hoort erbij anno 2017. ,,Hebben die  
koeien haast, ofzo?", vraagt Meike (6) aan haar moeder. ,,Hoe zou jij het  
vinden als je heel lang stil hebt moeten staan en nu eindelijk kunt rennen?",  
antwoordt die. 
 
 

De koeien van Boer Van Wezel mochten onder toeziend oog van het publiek voor het eerst weer in de wei 

tijdens het Boerenfestival in Roosendaal. Foto: Tonny Presser/Pix4Profs © Tonny Presser © 2017 
 

Boerenfestival 
Het in de wei laten van de koeien is een onderdeel van het drukbezochte Boerenfestival, zondagmiddag 
rond het Milieu Educatief Centrum bij T-Huis Visdonk. Het festival is een activiteit bij de rondreizende 
tentoonstelling 'Zonder Boer Geen Voer' die nog tot en met donderdag in het MEC te zien is. Aan de hand 
van archeologische vondsten wordt hier de geschiedenis van de voedselproductie in West-Brabant uit de 
doeken gedaan en zie je hoe stad en platteland zijn ontstaan. Het project is een initiatief van Regio West-
Brabant, Echo, ZLTO en diverse West-Brabantse gemeentes. 
De titel 'Zonder Boer Geen Voer' is natuurlijk niet toevallig gekozen. Voor kinderen van nu is het soms een 
raadsel waar al die producten in de schappen van de supermarkt vandaan komen. Het Boerenfestival lost 
dat raadsel op een leuke manier op met een kijkje achter de schermen van het moderne boerenbedrijf. 
Jongetjes laten zich stoer fotograferen op de oude tractoren, meisjes zwijmelen bij de piepjonge kafjes in 
de stal. Of ze nemen een kijkje bij het schapendrijven met Johan Denissen. 
 
Route 
Voor de ambitieuze fietsers ligt er een route klaar langs alle boerderijwinkels in en rond Roosendaal. Mede 
dankzij het prachtige weer trok het festival honderden bezoekers. 
Hele gezinnen namen een kijkje in de melkstal, voor veel kinderen een nieuwe ervaring, voor ouderen 
soms nostalgie. ,,Hoe komt die melk dan in de machine?", vraagt een meisje aan haar oma. Die vertelt 
haar hoe de melker vanuit de put de zuignappen van die machine op de uiers van de koeien zet.  

,,Waarschijnlijk hebben alle koeien een chip, zodat die machine ook precies weet hoeveel melk elke koe 
geeft", vermoedt oma.  
Rond het kampvuur voor het T-Huis zit een groep mensen met 
allemaal een stok in de hand met deeg op de punt. Zo bakten  
de boeren in het stenen tijdperk al brood, wordt uitgelegd. Jurgen 
de Rond (9) weet precies wanneer zijn zelfgebakken broodje gaar 
is: ,,Als hij bruin is geworden." 

  
 
 
 

Publiek kon ook meekijken bij het schapendrijven met Johan Denissen. © Tonny Presser © 2017 

http://www.bndestem.nl/roosendaal/blije-koeien-kijken-broodjes-bakken-en-schapendrijven-bij-boer-in-roosendaal~a9def5f0/102890163/
http://www.bndestem.nl/roosendaal/blije-koeien-kijken-broodjes-bakken-en-schapendrijven-bij-boer-in-roosendaal~a9def5f0/102890149/
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TENTOONSTELLINGEN  

Gedurende het gehele jaar waren er verschillende tentoonstellingen te zien het MEC. De 

tentoonstellingen waren altijd gerelateerd aan de onderwerpen, duurzaamheid, natuur 

en/of milieu. Belangrijke aandachtspunten in 2017 was duurzaamheid. De tentoonstellingen 

zijn dagelijks gratis te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur (behalve op maandag) 

 

Tentoonstelling: Zonder boer geen voer 

Op 30 januari werd de tentoonstelling Zonder Boer 

geen Voer officieel geopend door Wethouder Toine 

Theunis. Na de opening gaf Yvonne Lammers een 

lezing over de historie van de boeren in West-

Brabant. De opening met lezing was goed bezocht 

door zo’n 50 personen.  Yvonne Lammers is 
archeoloog en brein achter de tentoonstelling. De 

tentoonstelling reist door Brabant.  

 

Zonder Boer geen Voer is een concept waarin 

archeologen en agrariërs op een positieve manier 

intensief samenwerken om ons gezamenlijk erfgoed 

op een duurzame wijze te ontsluiten. Dat doen we 

door de focus te leggen op een gezamenlijk gedragen 

thema: het boerenbestaan als belangrijk onderdeel 

van onze samenleving in heden en verleden. 

De tentoonstelling bestaat uit 8 kisten met in elke kist 

een andere tijd. De tentoonstelling heeft van eind januari tot half april in het MEC gestaan.  

Bij de tentoonstelling zit ook een gastles waarbij kinderen uit groepen 5 tot en met 8 leren 

over de geschiedenis van West-Brabant, de tentoonstelling gaan bekijken met een 

vragenlijst en leren hoe ze zelf brood kunnen bakken zoals ze dat in het stenen tijdperk 

deden. (zie kop gastlessen).  
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 Tentoonstelling: Duurzaamheid 

De oppervlakte van de aarde is eindig, grondstoffen kunnen op 

raken en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke 

omgeving kent haar grenzen. Hoe wij met de aarde omgaan 

bepaald dus of er nog iets over blijft voor toekomstige generaties." 

(Citaat Wikipedia) 

 

De interactieve tentoonstelling bestond uit een aantal hoofdonderdelen; 

Duurzaam bouwen, Duurzaam huishouden, Duurzame bio 

industrie & landbouw, Duurzame energie en afval. Door de vele 

elektrospellen, voelgaten, geurkastjes & geluidkastjes, schuiven en 

draaicirkels was de tentoonstelling erg aantrekkelijk voor kinderen, maar 

ook als volwassenen was er genoeg te ontdekken. Bij de 

tentoonstelling was een gastles ontwikkeld. (zie kop gastlessen) 

 

Foto tentoonstelling 

Van 10 december tot februari 2018 waren de foto’s van de Matthijs Nijboer te bezichtigen in 
MEC Roosendaal. Matthijs is 15 jaar oud, komt uit zeeland en hij houdt er van om de natuur 

van zeeland vast te leggen. “Over het algemeen struin ik vaak rond met een tele-objectief, 

maar zodra de mooie wolken tevoorschijn komen ga ik er ook vaak op uit met een 

groothoeklens” aldus Matthijs. Zijn vogelkennis is groot en hij weet ze ook op een 
vakkundige manier te fotograferen. De laatste tijd gaat zijn voorkeur uit naar het 

fotograferen van landschappen. Om een indruk te krijgen van zijn werk is het zeker de 

moeite waard om op zijn website te kijken:  www.matthijsheijboerfotografie.com 

Hieronder een stukje van Matthijs over het begin van zijn passie: 

 Mijn hobby is ontstaan toen een familielid een camera 

kocht welke ik soms mocht lenen, dan vertrok ik snel 

naar de Zwaakse Weel om al wat ik tegen kom te 

fotograferen. Uiteindelijk heb ik zelf een camera en 

objectieven gekocht. Inmiddels heb ik een full-frame 

camera en een diverse lenzen van 12mm tot 600mm. 

Sindsdien lees ik graag informatie over (natuur)fotografie en bekijk graag foto's van andere 

fotografen. Ook plaats ik de foto's op divers media om meer te leren of te bekijken wat 

andere mensen van mijn foto's vinden. 

 Mijn doel is om jullie mee te laten genieten van de prachtige natuur! 

 

 

http://www.matthijsheijboerfotografie.com/
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 Tentoonstelling: 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 

geschiedenis, het heden en de toekomst van het landgoed.  

 

Tentoonstelling: biodiversiteit in Visdonk 

De tentoonstelling over biodiversiteit van het gebied Visdonk heeft ook in 2017 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. Deze tentoonstelling is 4 maanden te zien geweest.  

 

LESKISTEN 

De  leskisten bodemdieren en waterdieren zijn volop gebruikt voor gastlessen. Voor de 

andere leskisten was dit jaar weinig animo. 

 

EXCURSIES 

Gedurende 2017 zijn er veel excursies  geweest en het grootste 

deel van deze excursies is georganiseerd door KNNV en IVN. 

Twee maal per maand wordt een excursie georganiseerd met 

uitzondering van de maanden juni t/m augustus. Deze excursies 

zijn in de vorm van wandelingen of fietstochten met een bepaald 

thema,  of over een bepaald gebied, zoals Kalmthoutse heide, 

Rozenven, Dintelse Gorze, Wouwse Plantage en de Biesbos. De 

meeste excursies zijn voor iedereen toegankelijk en over het 

algemeen in Roosendaal of omgeving. Ook zijn er excursies 

georganiseerd voor besloten groepen. Gemiddeld waren er zo’n 
18 personen per excursie aanwezig.  
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LEZINGEN 

Er zijn 20 thema avonden georganiseerd in 2017. 

Verschillende onderwerpen zoals zoetwatervissen, film, 

roofvogels, ecologisch wonen, planten en vlinders kwamen 

aan bod. Ook mochten de snuffelavonden van KNNV dit jaar 

natuurlijk niet ontbreken. De gemiddelde opkomst per 

avond was 16 personen. De lezingen worden aangekondigd 

via de krant en de website van het MEC, IVN en KNNV. 

Afsluiting van het jaar is de gebruikelijke filmavond, 

gepresenteerd in vorige jaren door René Roeken. Maker van de films. René is dit jaar helaas 

overleden maar in overleg met zijn kinderen is op 19 december zijn laatste film getoond, als 

eerbetoon aan René en zijn overleden vrouw Corrie Roeken 

KABOUTERPAD 

Er zijn al weer twee scholen geweest voor het kabouterpad in het voorjaar; de lente editie. 

In maart waren dat al weer zo’n 100 blije kleuters.  

Gedurende de maanden september, oktober en november zijn er 24 kleutergroepen 

geweest voor het kabouterpad. Dat zijn dan ongeveer 600 kleuters! Ze hebben kabouter Pip 

geholpen met het vinden van uilen met opdrachten. Wonderlijk genoeg was het iedere keer 

prima weer voor de kabouterpaden, maar op de laatste dag was het storm! Dat mocht de 

pret niet drukken, de kinderen hebben heerlijk in de bergen bladeren gespeeld en zijn 

daarna gewoon het bos in gegaan. Het is een super leuk gezicht als de kleuters met mutsen 

het bos in lopen.  
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ARRANGEMENTEN 

Gedurende het jaar 2017 is het MEC-lokaal diverse keren gebruikt door ‘derden’ voor 
arrangementen. Zo werden er vaak vergaderingen gehouden door de gemeente en 

Natuurmonumenten. Ook werd de zaal gebruikt door Vrienden van het MEC voor 

bijeenkomsten en partijtjes. Vaak in combinatie met een rondleiding door landgoed Visdonk 

onder leiding van een gids of een GPS tocht. Het verhuren van de ruimte zorgde voor extra 

inkomsten. In totaal is er ruim 30 keer gebruik gemaakt van het MEC lokaal door derden 

(anders dan IVN/ KNNV/ TTR/ MEC). 

BELEEF 

Met behulp van een MEC vrijwilliger is het idee van “Beleef” ontstaan. In eerste instantie 
waren er drie thema’s: Beleef-beweeg, Beleef-beeld, Beleef- biomimicri. Voor Beleef-beeld 

was te weinig animo maar Beleef-beweeg en beleef-biomimicri waren leuk en goed bezocht. 

De activiteiten waren op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en 

voor de leeftijdsgroep 8 tot 12 jaar.  

Beleef-beweeg: woensdag 11 oktober. Voor deze dag zijn we de 

samenwerking aan gegaan met Sportservice. Er waren zo’n 50 kinderen 
die allerlei spellen in het bos hebben gedaan, zoals mijnenveld, bos 

memory en bostrefbal. Een lekker actieve middag dus in het bos! 

Beleef-biomimicri: woensdag 25 oktober. Deze middag heeft Marleen de 

Kanter een workshop gegeven over biomimicri aan 11 kinderen. Marleen 

is specialist op het gebied van biomimicri en wist de kinderen goed te 

boeien. Het was een leuke en interessante middag met een binnen en 

een buitendeel.   

 

KOBER BOSDAG 

Op 19 okt is er een bosdag georganiseerd voor de kinderen 

van BSO Kober. 130 kinderen tussen de 4 en 12 jaar hebben 

een route gelopen door het bos. Tijdens deze route kwamen 

ze diverse posten met opdrachten tegen. Zo hebben de 

kinderen dieren gespot, was er een opdracht met voeltasjes, 

een touwbrug, paddenstoelen onderzoeken, 

bosschilderijtjes maken, vuur maken, popcorn maken en alle 

kinderen gingen naar huis met een zelf gemaakte bosmedaille. Een hele geslaagde dag! 
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GASTLESSEN 

Gastles: kriebelbeestjes  

Zo’n 150 kleuters zijn in het voorjaar tijdens de gastles kriebelbeestjes op zoek gegaan naar 

waterdieren, bodemdieren en slakken. Ook gaan ze aan de een slakkenrace doen en kunnen 

ze dieren goed bestuderen in loeppotjes en met zoekkaarten. Het is altijd een gastles die vol 

enthousiasme ontvangen wordt!  

Twee groepen 3 hebben de herfstvariant van de gastles 

kriebelbeestjes gedaan. Omdat de waterstand in de poel laag 

was en de kriebelbeestjes door het kouder wordende weer zich 

wat beter verstoppen begonnen we de les met een filmpje over 

kriebelbeestjes. Daarna zijn de kinderen zelf op zoek gegaan naar 

kriebelbeestjes zowel in het laag staande water als op/in de 

grond. Ze hebben toch nog heel wat dieren gevonden.  

 

Gastles: duurzaamheid 

Gedurende de maanden september, oktober en november heeft er in het MEC 

een tentoonstelling over duurzaamheid gestaan. De tentoonstelling ging onder 

andere over duurzaamheid in relatie tot, afval, energie, bouwen, 

voedselproductie, fossiele brandstoffen. Door de vele knopjes, draaischijven, 

klepjes luisterkastjes en doe-opdrachten was de tentoonstelling erg interactief. 

Bij de tentoonstelling hoorde een gastles waarvoor de groepen 5, 6, 7 en 8 van 

het basisonderwijs uitgenodigd waren. De gastles bestond uit een introductie 

en daarna werd de groep opgesplitst in twee. Een deel ging met 

opdrachtenkaarten aan de slag in de tentoonstellingsruimte en een deel ging 

aan de slag met het zelf opwekken van energie. In totaal hebben 11 klassen de 

gastles gevolgd.  

 

Gastles: natuurkunst 

De groepen 3 van basisschool Klaverweide hebben de gastles Natuurkunst gevolgd. Ze 

hebben eerst uitleg gekregen over wat natuurkunst is en ook enkele voorbeelden gezien in 

het MEC lokaal, ook hebben ze tips gekregen over het maken van een goede boshut. Daarna 

gingen de groepen aan de slag met het verzamelen van materialen voor het kunstwerk. Elke 

groep van 5-6 leerlingen had een eigen kunstwerk gemaakt. Na het maken van de 

kunstwerken gingen de groepen aan de slag met het maken van een mooie degelijke hut. 

Overleggen en samenwerken zijn belangrijke kerntaken binnen deze opdrachten.  
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 Gastles: Afvalturiers 

Op 18 en 21 september zijn er 4 gastlessen van Afvalturies gegeven in het MEC. De gastles 

waarin de plastic soup centraal stond, werd verzorgd door Ecologisch kunstenaar Willemien 

Dijke. De les begon met een introductie met uitleg over wat de plastic soup is, hoe het 

ontstaat en wat we er zelf aan kunnen doen. Daarna konden de kinderen aan de slag met 

het maken van dieren uit plastic. De dieren werden voorzien met een wens of boodschap. 

De gastlessen werden met veel enthousiasme ontvangen en de leerlingen van de groepen 6, 

7 en 8 hebben actief geluisterd en gewerkt aan hun eigen kunstwerk van plastic.  De gastles 

wordt opgenomen in het standaard lesaanbod van het MEC zodat de gastles ten alle tijden 

aangevraagd kan worden door scholen.  

 

Gastles: zonder boer geen voer 

In het kader van de tentoonstelling Zonder Boer Geen Voer is er een gastlesgegeven door 

Yvonne Lamers (brein achter de tentoonstelling) In totaal zijn er 11 groepen geweest met 

gemiddeld zo’n 25-30 leerlingen. Tijdens de gastles was er aandacht voor de geschiedenis 

van de mensen in West-Brabant en het 

ontstaan van de ‘moderne boer’. Yvonne is 
zelf archeoloog en kan mooi vertellen over de 

verschillende grondlagen en het doen van 

archeologisch werk. Daarna gingen de 

leerlingen gesplitst in twee groepen aan de 

slag met of graanmalen, bewerken en 

broodbakken zoals ze dat in het 

stenentijdperk deden of een bezoek aan de 

tentoonstelling aan de hand van een 

vragenlijst. Na een halfuur wisselde de twee 

groepen om.    
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 Gastles van Kleuternatuur 

Op 6 juli hebben we een gastles kleuternatuur gegeven 

aan de kleuters van basisschool de Cortendijck met het 

thema kriebelbeestjes. De kinderen gingen buiten in het 

bos op zoek naar kriebelbeestjes met behulp van 

schroevendraaiers, pincetten en loeppotjes. De beestjes 

werden uitvoerig bestudeerd. Binnen maakten we een 

insectenhotel om mee naar huis te nemen. 

 

DAG VAN DE DUURZAAMHEID 

Dit jaar stond de voorleesactie op dag van de duurzaamheid in het teken van voedsel. 

Speciaal voor deze dag is er een boek geschreven met de titel: De wereld van voedsel. Hans 

van Nassau heeft op deze dag een verhaal voorgelezen uit het boek en daarna zijn de 

leerlingen in de tentoonstellingsruimte aan de slag gegaan met opdrachtenkaarten.  

 

NACHT VAN DE NACHT 

Op zaterdag 28 oktober was het weer de Nacht van de Nacht. Op de avond waarbij de klok 

verzet werd naar wintertijd, is er op veel plekken in Nederland stil gestaan bij lichtvervuiling. 

Er waren allerlei activiteiten georganiseerd voor jong en oud. MEC Roosendaal organiseerde 

de Nacht van de Nacht, dit jaar in samenwerking met Natuurmonumenten op Landgoed 

Visdonk.  

De avond begon met een griezeltocht voor 40 kinderen onder begeleiding van drie gidsen. 

De tocht ging langs drie posten in het bos en eindigde bij het kampvuur met popcorn en 

marshmallows.  

Verder was er een nachtwandeling door het bos 

langs allerlei posten zoals de nachtboswachter (van 

Natuurmonumenten) en de sterrenwacht. Ook 

worden de zintuigen langs de route op 

verschillende manieren geprikkeld! Er was een 

vleermuizenexcursie georganiseerd en bij het T-

Huis was er weer van alles te doen zoals 

pompoenlantaarns maken, nachtvlinders bekijken, 

kampvuurtjes en natuurlijk de bosheks!  
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KLEUTERNATUUR  

Na een succesvol eerste jaar, werd ook in 2017 weer Kleuternatuur 

georganiseerd. Een aantal thema’s ging in verbeterde vorm in de 
herhaling en er werden twee nieuwe thema’s ontwikkeld. Het 
maximum aantal deelnemertjes werd verlaagd van 24 naar 20 kleuters. 

Dit om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de middagen niet gebukt 

zou gaan onder de drukte in het MEC-lokaal. 

Elke Kleuternatuurmiddag begon om 2 uur met een voorleesverhaal en 

een kort stukje eenvoudige theorie, bijvoorbeeld in de vorm van een 

vragenspel met foto’s of een filmpje. Daarna gingen we het bos in, 
waarbij de wandeling in het teken stond van het onderwerp. Bij 

terugkomst in het MEC lokaal was er limonade en een eierkoek. Na de 

pauze splitsten we op in twee groepen. Een groep ging binnen aan de 

slag, de andere groep buiten op het voorterrein van het MEC. We deden 

dan bijvoorbeeld spelletjes, gingen knutselen of aan de slag met loepjes. 

De middag werd rond 4 uur gezamenlijk afgesloten in het lokaal. In 

totaal werd er 5 keer kleuternatuur georganiseerd en de onderwerpen 

waren: vogels, wilde bloemen, vlinders, kriebelbeestjes en ‘als 
kabouters in het bos’.  

Linda Frantzen is de drijvende kracht achter kleuternatuur. Er is zelfs 

een eigen kleuternatuur facebookpagina! 

MEC ALAGEMEEN 

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 geregistreerd 

en waarmee het MEC samenwerkt: IVN Roosendaal, KNNV Roosendaal, TT Roosendaal, 

Gemeente Roosendaal, Groei & Bloei, Natuurmonumenten, Imkerij Ceres, scholen, Kober. 

Tenslotte  

Dank aan de vele vrijwilligers die een zeer waardevolle bijdrage leverden aan alles wat in en 

rond het MEC gebeurde in 2017!  


