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➢ Afscheid Ton Prinsen 
Op donderdag 28 maart hebben we afscheid genomen van Ton Prinsen als secretaris en 

bestuurslid van de VMB. Ton heeft zich jarenlang ingezet voor de VMB, waarbij hij mede de 

vereniging heeft gevormd tot wat we nu zijn. Hij is altijd nauw betrokken geweest bij 

projecten van de VMB, zoals het vormen van ons Natuurgebied De IJsbaan, het helpen van 

de weidevogels met de weidevogelgroep en het organiseren van onze jaarlijkse 

Aakvlaaiwandeling. Hij zal zich nog steeds blijven inzetten voor de VMB door zich te blijven 

ontfermen over Natuurgebied De IJsbaan. 

We willen Ton heel hartelijk danken voor zijn jarenlange inzet. 

 

 

➢ Nestelingen Natuurgebied De IJsbaan 
Ook dit jaar is Natuurgebied de IJsbaan weer een prachtige plek voor broedende vogels 

gebleken. Naast alle kleine vogeltjes die hier ieder jaar nesten, zijn er dit jaar ook drie paar 

blauwe reigers neergestreken in ons natuurgebied. Daarnaast zijn er ook eindelijk 

oeverzwaluwen gespot bij onze oeverzwaluwwand. Deze wand staat er nu een aantal jaren 

en dit is het eerste jaar dat er ook daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt door de 

zwaluwen. Hopelijk zien we ze ook volgend jaar weer terug in ons natuurgebied. 

 

 

➢ Kindernatuurpad 
Het kindernatuurpad is de eerste helft van het jaar weer veelvuldig gebruikt. Een aantal 

groepen van scholen uit de gemeente Altena hebben het pad bezocht en zijn zo 

spelenderwijs meer te weten gekomen over onze lokale natuur. Het pad is nog geopend tot 

het eind van september. Wilt u met uw klas of vereniging langskomen bij ons 

kindernatuurpad, meld je dan aan via het aanmeldformulier op onze site. 

 

 

 

 



 

➢ Vrijwilligers voor de VMB 
Bent u graag buiten en heeft u affiniteit met de (lokale) natuur.  Word dan een actieve 

vrijwilliger bij de VMB! Het wordt voor onze vereniging steeds lastiger om actieve vrijwilligers 

te vinden voor het onderhoud van ons natuurgebied, de weidevogelgroep en het bestuur. 

Wilt u graag actief een steentje bijdragen? Meld je dan aan! U kunt vrijblijvend een mailtje 

sturen naar info@vmbnatuurlijk.nl om erachter te komen hoe u zich kunt inzetten voor onze 

vereniging. Het is daarbij ook mogelijk om eerst een tijdje mee te draaien om te zien of het 

wat voor u is. 

 

➢ Contributie 
Denkt u weer aan het overmaken van de contributie voor 2019? 

€0,50 per maand = €6 euro per persoon per jaar, of €12 euro per gezin 

 
Op rek.nr. NL 86 INGB 0003 424 221 t.n.v. Natuur – en Milieuver.    VMB Hank. 

S.v.p. niet vergeten uw naam en adres te vermelden.  

Bij voorbaat hartelijk dank. 
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