
  

 

Nieuws van het bestuur 

Op 5 oktober was er een goed bezochte ALV. Tijdens deze 

vergadering trad Hans Gonggrijp af als voorzitter. Het bestuur werd 

versterkt met Truus van Otterlo en Dico Wijma. Helaas is er nog geen 

nieuwe voorzitter. Als je belangstelling hebt voor deze functie kun je 

contact opnemen met het secretariaat: secretariaat@ivn-ede.nl of 

Hans Gonggrijp, 06 20086903. 
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Train-de-trainerbijeenkomst: 

‘Een levende tuin maak je zelf’ 

Ben jij een tuin- en plantenkenner en vind je het 

leuk om tuinbezitters te helpen met het 

vergroenen en diervriendelijker maken van hun 

tuin? Doe dan mee aan de train-de-

trainersbijeenkomst voor de workshop ‘een 

levende tuin maak je zelf’ op 2 november voor 

IVN-ers uit Flevoland, Gelderland en Overijssel. 

Lees verder 

HOVO cursus Vulkanisme te Nijmegen 

HOVO Utrecht in Nijmegen organiseert van 3 november t/m 15 december 2021 

van 13:00-14:45 uur in Sanadome Hotel & Spa Nijmegen de Cursus 

Vulkanisme, Over magma, erupties en vulkanen in het systeem aarde. Lees 

verder 

 

Uitnodiging SME donateurs en belangstellenden 

voor 18 november 2021: Klimaatverandering en 

Stikstofproblematiek 

Vorig jaar kon de SME vanwege corona geen publieke bijeenkomst 

organiseren. Nu dat gelukkig (met enige restricties) weer wel mogelijk is 

nodigen we u bijzonder graag uit voor een avond met presentaties over 

twee  onderwerpen die hoog op onze agenda staan: klimaatverandering en de 

stikstofproblematiek. 

‘De effecten van de Klimaatverandering en van de Stikstofproblematiek 

(klimaat- en stikstofcrisis) voor ons in Ede’ 

Sprekers zijn  

• Prof. Dr. Rik Leemans, hoogleraar milieusysteemanalyse 

Wageningen University & Research, inhoudelijk actief betrokken bij 

de ‘UN-Panels on Climate Change’ (IPCC): ‘De achtergronden en 

onderbouwing van Klimaatverandering en klimaatbeleid’ 

• Ir. Petra Souwerbren, directeur Natuur en Milieu Gelderland: 

‘Stikstof, de crisis voorbij’ 

https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/ec625726-c152-48f7-8b1c-01568a04fb01/27121
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/ec625726-c152-48f7-8b1c-01568a04fb01/27122
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/ec625726-c152-48f7-8b1c-01568a04fb01/27122
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/ec625726-c152-48f7-8b1c-01568a04fb01/27120


Donderdagavond 18 november 2021, inloop vanaf 19:15 (coronacheck, 

ontvangst, koffie / thee), aanvang 20:00, Edesche Concertzaal, 

Amsterdamseweg 9, 6711 BE Ede 

Lees verder 

 

 

Vogelexcursie Binnenveldse 

Hooilanden 6 of 7 november 

Afhankelijk van de weersverwachting organiseert 

de  Vogelwerkgroep Zuidwest Veluwezoom  op 

zaterdag 6 of  zondag 7 november aanstaande 

een excursie in de Binnenveldse Hooilanden. 

Graag uiterlijk 3 november aanmelden per email 

en op 4 november wordt er naar aanleiding van 

het weer de definitieve datum vastgesteld. 

Lees verder 
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