Word lid en steun als natuurliefhebber het natuurbehoud op Tholen!
Interesse gekregen en lijkt het je leuk om lid te worden? Vul dan het onderstaande
aanmeldingsformulier in of meld je online aan op www.natutholen.nl. Je kunt zowel actief
als passief lid worden. Meedoen aan excursies en andere activiteiten is geheel vrijblijvend.
Met je lidmaatschap draag je een steentje bij aan het behoud van de natuur op Tholen en
ben je indirect gesprekspartner over ‘natuur’ zaken bij de gemeente. Een lidmaatschap
bedraagt €17, - per jaar en is geldig voor alle thuiswonende gezinsleden.

Licht op Groen

‘Licht op Groen’ is het verenigingsblad dat 2 keer per jaar wordt uitgegeven, in het voorjaar
en najaar. Het blad wordt verspreid onder de leden en de donateurs.

Contact

Heb je vragen, suggesties of opmerkingen dan kun je
contact opnemen met de secretaris:
Natuurvereniging Tholen
Westpoort 17, 4695 ED Sint-Maartensdijk
secretaris@natutholen.nl.

Natuurvereniging Tholen
www.natutholen.nl

De Natuurvereniging Tholen is een vereniging voor natuur-, landschapsen milieubescherming en het vergaren en uitdragen van kennis over de
natuur op het eiland Tholen en omgeving.
De vereniging bestaat uit een actieve en gezellige groep mensen die geniet
van de natuur. Niet alleen van vogels, maar ook van planten, insecten en
andere dieren.
De leden trekken in excursieverband regelmatig de natuur in op zoek naar
deze dieren en planten. We zetten ons in om meer over de flora en fauna
te weten te komen en een bijdrage te leveren aan een mooi en natuurlijk
Tholen. Ook dragen wij bij aan het beheer van ‘’ons’’ natuurgebied Schor
Alteklein, bij Tholen.

Rekeningnummer NL08 RABO 0141 9453 46

Aanmeldingsformulier Natuurvereniging Tholen
Naam __________________________________________________________
Adres __________________________________________________________
Postcode _______________ Woonplaats ____________________________
Geboortedatum ________________ Telefoon _________________________
E-mailadres ______________________________________________________
Ik heb interesse in de volgende werkgroepen:
о Landschapswerkgroep
о Gidsenwerkgroep
о Wierenwerkgroep
Datum: _____-- _____

о Plantenwerkgroep
o Natuur & Milieueducatie
20 ___

о Vogelwerkgroep
о Planologiewerkgroep

Handtekening,
_________________________

Natuurvereniging Tholen www.natutholen.nl

Lezingen, cursussen en excursies,
samen ontdekken en steeds weer iets leren.
Word lid, doe mee en steun als natuurliefhebber
het natuurbehoud op Tholen!

Onze leden genieten van de natuur, leren van de activiteiten en dragen
een steentje bij aan de bescherming van de natuur. Om dit te kunnen
doen bestaat de vereniging voor natuurliefhebbers uit verschillende
werkgroepen.

Vogelwerkgroep

Overzicht werkgroepen Natuurvereniging Tholen

De vogelwerkgroep werkt mee aan SOVON-onderzoeken en
Broedvogel Monitoring Projecten. Daarvoor doet ze o.a. ganzenen huiszwaluwentellingen. Roofvogel- en uilenonderzoek wordt
onder andere gedaan door het plaatsen van nestkasten en ringen
van de jongen. Regelmatig trekken de leden erop uit om vogels te
gaan kijken of tellen in het Rammegors, langs de Oesterdam, de
Slikken van den Dortsman en vele andere gebieden.

Landschapswerkgroep

Gidsenwerkgroep

Plantenwerkgroep

Natuur- en Milieu-educatie

De landschapswerkgroep zet zich op veel plaatsen in voor het
behoud van waardevolle landschapselementen zoals bloemdijken
en welen. In de wintermaanden gaat zij op pad om wilgen te
knotten. De werkgroep bestaat uit actieve werkers in de natuur
zoals in de gebieden van Staatsbosbeheer (Tholen) en van Het
Zeeuws Landschap (Sint Philipsland).

Samen met de gemeente en IVN ondersteunen we het werk van
natuurouders op de basisscholen. Zij geven cursussen,
natuurlessen en organiseren excursies. Op de scholen krijgen
kinderen natuurlessen en er worden natuurlijke schoolpleinen
gerealiseerd. Er zijn opruimacties en onderwerpen worden
behandeld met behulp van leskisten. Zo leidt meer kennis over de
natuur, tot meer vrienden van de natuur.

Deze enthousiaste groep heeft belangstelling voor de
plantenwereld. Zij houdt zich bezig met de studie van de flora en
gaat op zoek naar bijzondere plantensoorten zoals de Heemst,
Ruige anjer, mossen en orchideeën. De leden komen ook in actie
als beschermde planten in de gemeente worden bedreigd. Zij
inventariseren kilometerhokken en bloemdijken en sturen
gegevens aan FLORON.

Planologiewerkgroep

Vind je ook dat nieuwbouwplannen voor wegenaanleg, woningen
of industrie afgewogen moeten worden tegen natuur- en
milieubelangen? Sluit dan aan bij deze actieve werkgroep. Zij richt
zich op het beschermen van de kwaliteit van het landelijke gebied
en geeft overheidsinstanties advies. De werkgroep komt op tegen
bedreigingen van de binnendijkse- en buitendijkse natuur in de
regio, en denkt mee over het inpassen van de energietransitie in
het landschap.

De gidsenwerkgroep van speciaal opgeleide deskundigen verzorgt
met veel plezier wandelingen en fietstochten over onze
bloemdijken en in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer zoals
de Scherpenissepolder. Een populaire tocht die regelmatig wordt
georganiseerd is de Nattelaarzentocht. Ook verzorgen ze het
Dierenvriendjespad voor kinderen.

Wierenwerkgroep

Als spin-off van de plantenwerkgroep worden de vele soorten
aan groene, bruine en rode wieren die worden gevonden langs
de kust van de Oosterschelde, Keeten, Zijpe en Krabbenkreek in
kaart gebracht. En gekeken hoe deze wieren zijn om te toveren
in een lekker tussendoortje!

