
Jaarverslag 2021        
  
Van het bestuur 
2020 was een raar jaar. En 2021 werd al net zo’n raar jaar. Een jaar van nog meer mondkapjes, je 
booster halen en het allermooiste woord was toch wel ‘prikspijt’. Daar was zelfs de Dikke van Dale het 
mee eens. IVN West-Betuwe was en is flexibel gebleken. Ondanks alles hebben we in 2021 genoeg 
leuke dingen gedaan. De jaarverslagen van de drie werkgroepen schetsen er een mooi beeld van.  

Samenstelling bestuur ongewijzigd 

Afgelopen jaar was het alle hens aan dek voor het huidige onvolledige bestuur. Heel fijn dat Mony 
Bogers weer meedraait in het bestuur. Het blijft echter lastig om alle plannen uit te voeren en te 
kunnen voldoen aan alle vragen die het bestuur ontvangt om mee te denken over verschillende 
dingen. Ook dit jaar blijft de roep om verse bestuursleden bestaan. 

Huisvesting 

In 2021 is het abonnement bij Stichting Duurzaam Rivierenland (SDR)  aan de Schaepmanstraat in 
Tiel opgezegd. De ruimte was voor de Vogelwerkgroep al langer te klein. Het bestuur vergadert er niet 
meer. En in coronatijd was de vergaderruimte voor geen enkele groep geschikt. De boeken en het 
(oude) materiaal dat bij SDR stond opgeslagen werd nauwelijks gebruikt door IVN. Bovendien had  
SDR zelf meer ruimte nodig.   

De spullen van IVN West-Betuwe die er nog stonden zijn opgehaald, gesorteerd en elders 
opgeslagen. Er is een overzicht gemaakt van het materiaal en de boeken die IVN West-Betuwe in 
bezit heeft en waar het is opgeslagen. Een deel van de boeken en het materiaal wordt niet meer 
gebruikt en zal aan de leden worden aangeboden.  

IVN West-Betuwe heeft nu geen vaste ruimte meer, maar zal gebruik maken van beschikbare locaties 
in bijvoorbeeld Tiel, Neerijnen en Geldermalsen.  

ALV 

De Algemene Ledenvergadering is vorig jaar opnieuw online gehouden. 21 april 2021 hebben 20 
deelnemers aan de ALV via Zoom deelgenomen. Na afloop van de ALV houdt Rosina Verweij een 
leuke presentatie over patrijzen. Door het stellen van vragen is het een echte interactieve presentatie 
waar iedereen met veel enthousiasme aan meedoet en ook nog iets van opsteekt.  

Leden 

IVN West-Betuwe had eind 2021 148 leden. Net als veel andere natuurorganisaties hebben wij in 
coronatijd veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Kinie Lont heeft alle ruim 20 nieuwe leden gebeld 
om kennis te maken en na te gaan wat de nieuwe leden verwachten. Een deel wil actief zijn als lid, 
maar een gedeelte is steunlid en wil zo nu en dan met een activiteit mee doen. 

Werkgroepen 

Een flink deel van de leden is actief in één van de werkgroepen. De Vogelwerkgroep wordt ook dit jaar 
gecoördineerd door Bert Vos en Bas Gouda en Rosina Verweij coördineert de steenuilengroep. Voor 



de Plantenwerkgroep zijn Marijke Mauritsz en Netty Bonouvrie de coördinatoren en voor de 
Gidsenwerkgroep Fieke Vos en Bert Vos. 

Ledendag 

Na lang wikken en wegen is besloten om vanwege de onzekerheid over de coronamaatregelen de 
ledendag door te schuiven. Het bleek lastig om dingen goed georganiseerd te krijgen, als niet duidelijk 
is wat er aan maatregelen geldt als je daadwerkelijk iets wilt gaan doen. Catering bijvoorbeeld bleek 
een heikel punt: alle horeca was gesloten en bleef toen gesloten. 

Coronaprotocol 

Het bestuur heeft, net als vorig jaar, in afstemming met de landelijke IVN-organisatie, een corona-
protocol opgesteld, bijgesteld en hersteld, afhankelijk van de geldende coronamaatregelen. 

 

Fietstocht met biodiversiteitsbingo in Heerlijkheid Mariënwaerdt (foto: Tim Heijnens) 



Activiteiten in coronatijd 

Ondanks de beperkingen door corona hebben alle werkgroepen toch nog behoorlijk wat activiteiten 
gedaan. De activiteiten van de drie werkgroepen zijn beschreven in hun eigen verslagen. In het 
verslag van de gidsenwerkgroep staan ook de twee korte onlinecursussen genoemd die we voor de 
leden organiseerden.  

Naast alle activiteiten voor de leden van de werkgroepen zijn er in totaal 27 publieksactiviteiten 
geweest waarmee we ongeveer 650 natuurliefhebbers naar buiten namen. Als afdeling IVN West-
Betuwe hebben we 8 activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de kinderactiviteiten in de 
herfstvakantie in het Zoelense Bos. Daarnaast waren er 19 activiteiten op aanvraag. Zoals 
bijvoorbeeld de aanvraag van het landelijk JAB, het Jongeren Advies Bureau van IVN, om 13 
brugklassen in 15 minuten coronaproof iets te leren over biodiversiteit. Of Basisschool Est die 
meedeed aan de Buitenlesdag over stoepplantjes. 

Verder hebben bestuur en leden bijdragen geleverd aan beleids- en uitvoeringsplannen in ons 
werkgebied. Zo is, samen met de andere IVN-afdelingen in Rivierenland, een zienswijze ingediend 
voor het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van Waterschap Rivierenland. In gemeente West-
Betuwe is ingesproken op het Bomenbeheerplan en heeft onze afdeling een zienswijze ingediend op 
de eerste Omgevingsvisie. Bij de totstandkoming van de zienswijze werkten we samen met de 
Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap en de Fruitmotor. In de gemeente Tiel zitten twee IVN-
leden, die ook WetlandWacht voor de Vogelbescherming zijn, in de klankbordgroep natuur. Deze 
klankbordgroep adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over kansen en bedreigingen voor 
de natuur in de gemeente. 

Communicatie 

Door de beperkingen door corona kwamen we elkaar minder fysiek tegen. Dat bemoeilijkte de 
communicatie soms. Maar gelukkig houdt Marja ten Voorde de communicatie met leden en andere 
natuurliefhebbers goed in de gaten. Zij verzorgde in 2021 – met input van diverse IVN-leden - tien 
nieuwsbrieven die erg werden gewaardeerd. De artikelen in de nieuwsbrief zijn vaak gekoppeld aan 
berichten op de website die al vele jaren goed beheerd wordt door Els Bary-Peters. Op de website zijn 
dit jaar weer enkele nieuwe beschrijvingen van gebieden in ons werkgebied geplaatst. Leendert de 
Bie zorgt voor regelmatige posts op onze Facebookpagina.  

Het bestuur van IVN West-Betuwe: 

Fieke Vos (voorzitter) 
Willeke de Bruin (penningmeester) 
Eefke Halma (lid) 
Mony Bogers (lid) 

Gidsenwerkgroep  
2021 was het tweede coronajaar. Aan het eind van het jaar merken we dat de energie wat weg zakt. 
Het lijkt ook alsof we weinig gedaan hebben afgelopen jaar. Maar nu we dit verslag schrijven en 
terugkijken in het activiteitenoverzicht van de Gidsenwerkgroep valt dat heel erg mee! Het aantal zelf 



georganiseerde publieksactiviteiten is inderdaad wat minder dan andere jaren (8). Maar het aantal 
aangevraagde activiteiten en activiteiten die we met anderen samen organiseerden was opmerkelijk 
groot (19). We kregen vooral voor aanvragen van scholen en namen zodoende veel kinderen mee 
naar buiten. 

In de bijlage bij het jaarverslag zijn alle publieksactiviteiten van IVN West-Betuwe opgenomen. Dit 
betreft activiteiten van de drie werkgroepen samen: Plantenwerkgroep, Vogelwerkgroep en 
Gidsenwerkgroep. In totaal ging het om 27 activiteiten, waar ca 650 mensen aan deelnamen.  

Activiteiten voor gidsen 

De gidsenwerkgroep is in 2021 niet wezenlijk van samenstelling veranderd. We hebben 38 gidsen, 
waarvan ca 20 echt actief. Fieke Vos en Bert Vos zijn de coördinatoren. 

 

Gidsenmiddag in de Kasteeltuin Neerijnen (foto: Marja ten Voorde) 

We organiseerden twee activiteiten voor de gidsen, waaraan elk ca 20 gidsen deelnamen:  

• Op 28 augustus kwamen we bij elkaar in de Kasteeltuin in Neerijnen. Bijpraten, plannen 
maken en tot slot nog een wandeling aan de hand van een natuurbingokaart. 

• Op 14 december was er een zoommeeting. Mensen van de Fruitmotor gaven uitleg over het 
project Gonzend Rivierenland, waarin gewerkt wordt aan meer biodiversiteit in Rivierenland. 
Ton de Boon vertelde over het project Prachtlint in de Alblasserwaard en zijn eigen project 
daarbinnen Boomgaard Onderweg in Arkel.  



Online cursussen voor IVN West-Betuwe 

Een cursuswerkgroep die bestaat uit Anton, Saskia, Marja en Fieke organiseerde twee online 
cursussen voor de leden van IVN. Piet Huitema verzorgde de eerste cursus in maart over (wilde) 
bijen. De tweede cursus in mei betrof het ‘lezen van ons landschap’ en werd verzorgd door Anja de 
Wit. Beide cursussen bestonden uit twee bijeenkomsten via Zoom en trokken ieder ca 20 deelnemers. 
Ook via onlinecursussen is interactie goed mogelijk: we bespraken in kleine groepjes de bloeibogen in 
onze tuinen en speurden samen op mooie gelaagde kaarten naar kenmerken in ons rivierenland. 

Publieksactiviteiten 

De gidsenwerkgroep organiseerde in 2021 zelf 8 activiteiten, de meeste met een soort thema: een 
stiltewandeling, zintuigenwandelingen, een nachtvlinderavond en diverse kinderactiviteiten. Alles 
kleinschalig om afstand van elkaar te kunnen houden. 

Aangevraagde activiteiten 

Daarnaast waren er dus 19 aangevraagde activiteiten. Aanvragen van familie en vriendengroepen, 
maar vooral van basisscholen uit Tiel en Est en van middelbare scholen uit Geldermalsen en Tiel. 
Voor de fietstocht van alle brugklassen van de Lingeborgh organiseerden we een zeer gewaardeerde 
bingo-workshop over biodiversiteit. De fietstocht maakte onderdeel van het Jongeren Advies Bureau 
(JAB), een programma van IVN Gelderland. Leerlingen werken daarin een week lang aan een advies 
aan de gemeente over biodiversiteit. Onze afdeling gaf daarbij ondersteuning. 

Verder werkten we samen met Ode aan de Linge, Betuwewind, de bibliotheek in Tiel en het 
Voedselbos in Geldermalsen. We verzorgden stands, rondleidingen en demonstraties in hun grotere 
activiteiten.  

Tot slot belde Stichting Boerderijeducatie ons met de vraag of we ze op weg konden helpen met 
lessen over biodiversiteit op de boerderij. Een leuke avond op een melkveebedrijf was het resultaat, 
waarbij 12 boeren met een andere blik naar hun erf gingen kijken. 

Alles met elkaar kijken we terug op een zeer gevarieerd programma, waarbij we veel mensen mee 
namen, contacten in de regio opbouwden, en bovendien ruim € 500 voor de vereniging ‘verdienden’. 



Communicatie 

Alle communicatie werd verzorgd door Marja ten Voorde (pers en nieuwsbrief) en Els Bary-Peters 
(website). Bovendien toonden regionale kranten vaak zelf interesse in onze activiteiten naar 
aanleiding van de publicatie van onze activiteiten. Zo gaat De Gelderlander geregeld mee op stap. 

Plantenwerkgroep 

Zoals overal stond 2021 in het teken van corona. Activiteiten konden pas in juni aangeboden worden. 

In de winter was al wel bij enkele leden van de Plantenwerkgroep de wens uitgesproken om de 
Heesseltsche uiterwaarden te gaan inventariseren. De coördinatoren hebben een afspraak gemaakt 
met Patrick Lansing, districtshoofd van Floron voor de regio Utrecht waar wij onder vallen. Hij heeft 
geïnteresseerden op 11 mei online bijgepraat over de verschillende manieren van inventariseren 
Uiteindelijk heeft dit geleid tot het inventariseren van drie kilometerhokken in de Heesseltsche 
uiterwaarden. Ieder hok door een vast duo: Machteld en Pieta, Monique en Frank, Marijke en deels 
Jessica. Twee maanden later, in juli, heeft Patrick met een aantal leden de Heesseltsche uiterwaarden 
bezocht. In het najaar zouden we tijdens een binnenavond verder praten over het vastleggen van de 
data, maar dat kon niet doorgegaan vanwege nieuwe coronamaatregelen. 

Daarnaast zijn we, net als in 2020, tussen juni en september in kleine groepjes eropuit getrokken naar 
natuurgebieden in de omgeving (zie onderstaand schema van de buitenavonden). Ook hebben leden 
van de Plantenwerkgroep weer deelgenomen aan de Plantenjacht tussen Kerst en Oud & Nieuw. De 
opbrengst was mager dit jaar. 

Om de leden van de Plantenwerkgroep toch enigszins tegemoet te komen in coronatijd en te 
stimuleren er zelf op uit te trekken, heeft Marijke regelmatig mails gestuurd met interessante 
wetenswaardigheden, zoals planten die in bloei stonden, leuke vondsten en verslagen van bezoeken 
aan natuurgebieden. Netty is, vooral voor algemeen in de natuur geïnteresseerden, de rubriek ‘Onder 
de loep’ gestart, waarin ze  op de site en in de nieuwsbrief elke keer een andere plant beschrijft. 

Tot slot: een aantal leden van de Plantenwerkgroep heeft in het voorjaar/zomer de floracursus van 
Floron gevolgd en daarmee de eigen plantenkennis flink vergroot. 

Binnenavonden  

26 oktober Bomen – Marijke  
Rest afgelast vanwege corona 

Publieksactiviteiten  

18 augustus Excursie in de Heeseltsche uiterwaarden samen met de Vogelwerkgroep 

Buitenavonden  

15-16 juni Tichelterrein Buren 

22-23 juni Heesseltsche uiterwaarden 



29-30 juni Leidsche Hoeven Tricht 

6-7 juli  Everdingerwaard Everdingen 

13-14 juli De Steendert Ophemert 

20-21 juli Diefdijk Schoonrewoerd/Leerdam 

3 augustus Tichelterrein Buren 

17 augustus Heesseltsche uiterwaarden 

24 augustus Zwanendal Asperen 

31 augustus ’t Broek Waardenburg 

7 september Goilberdingerwaard Culemborg 

28 december  Eindejaars Plantenjacht 

 
 
Bijenorchis (foto Marja ten Voorde) 

Vogelwerkgroep 

De Vogelwerkgroep heeft 46 leden. Bas Gouda en Bert Vos en coördineren de activiteiten.  
Bas is verantwoordelijk voor de logistiek (zaal etc.), Bert leidt en verzorgt de vergaderingen 
(agenda, jaarplanning etc.) en Els Bary-Peters verzorgt de website/appgroep. 



De bijeenkomsten van de Vogelwerkgroep vinden normaal gesproken plaats op de eerste 
woensdagavond van september tot en met april van 20.00 – 22.00 uur. De excursies zijn op de 
zaterdag na de bijeenkomst en van mei tot en met augustus op de eerste woensdagavond (behalve in 
juli en augustus). 

Door de coronamaatregelen zijn er in 2021 maar 3 bijeenkomsten geweest. In het eerste half jaar is 
alles afgelast door de coronamaatregelen. In september, oktober en november is de Vogelwerkgroep 
bij elkaar gekomen in Het Stroomhuis in Neerijnen. Deze ruimte was geschikt om bij elkaar te komen 
onder de toen geldende coronaregels. In 2022 wordt besloten waar deze werkgroep in het vervolg bij 
elkaar gaat komen, omdat de ruimte van Duurzaam Rivierenland te klein is voor de Vogelwerkgroep. 

Vaste activiteiten 
• Euro Birdwatch: een internationale vogeltrektelling op de eerste zaterdag van oktober 
• Midwinter-watervogeltelling half januari 
• Kwartelkoning tellingen in mei en juni 
• Ooievaarstelling (overwinteraars) in januari 
• Tellingen voor SOVON: Slaapplaatsen, BMP, MUS, PTT, Watervogels  

Kolonievogels: Roeken, Huiszwaluwen, Oeverzwaluwen, Visdieven 
• Tuinvogeltelling 
• Daarnaast houden enkele werkgroepleden zich bezig met het plaatsen van 

steenuilenkasten en helpen zij met het ringen van jonge steenuilen.  
• Wetlandwachten in ons gebied voor Vogelbescherming Nederland 
• Leden van de werkgroep nemen deel aan de Klankbordgroep Natuurbescherming van de 

Gemeente Tiel 
• De werkgroep levert een stadsvogeladviseur en tuinvogelconsulent voor 

Vogelbescherming Nederland.  
• Leden werken mee aan vogelinventarisaties in natuurgebied De Leidsche Hoeve in Tricht. 

Avonden 
In 2021 verzorgden de leden van de Vogelwerkgroep weer avonden. Dit zorgde voor afwisseling en 
spreiding van de onderwerpen.  

• Trektellen: dit jaar is niet alleen met EuroBirdWatch maar meerdere keren geteld op onze 
trektelpost in Heesselt.  

• Er werd verslag gedaan van de waarnemingen. Hiervoor moet een afbeelding worden 
gestuurd die in een presentatie wordt besproken. Een praatje bij een plaatje. 

• De excursies worden besproken. 
• De activiteiten hierboven genoemd werden voorbereid, besproken en verslagen. 
• Er werd verslag gedaan door de uilenwerkgroep over de resultaten van de nestkasten. 
• We zijn verder gegaan met het bespreken van een vogel/natuurboek. 

Op de avonden van de Vogelwerkgroep waren gemiddeld  18 personen aanwezig ( 19, 18,17 ). 

De publieksavond in maart met Ben Koks en Elvira Werkman is doorgeschoven naar 2022. 

Excursies 
De excursies op de zaterdagen werden steeds gecoördineerd door verschillende leden van de 
werkgroep. Aan de excursies namen ook dit jaar gemiddeld 10-15 leden van de Vogelwerkgroep deel.  



• Heesseltsche uiterwaarden 
• Oostvaardersplassen 
De busreis naar Zeeland, excursie naar de Markerwadden en het vogelaarsweekend gingen niet door.  
De andere excursies van het eerste halfjaar zijn ook vervallen. In het najaar zijn er excursies geweest 
naar de Willemspolder en het Munnikenland. 

Voor al deze activiteiten maakt de Vogelwerkgroep op de eerste bijeenkomst in september een 
jaarplanning. 

Activiteiten leden vogelwerkgroep 
• Sovon watervogels:      Saskia en Bert, Rosina en Els, Bas, Kinie en Fieke, Marga,  

                                        Pieta, Bert I. , Angeniet,  Bert S., Gert-Jan Schreuder en  
          Gert-Jan Schoenmaker 

• Sovon BMP:              Saskia, Bert, Els , Marc 
• Sovon MUS:              Marga, Bas, Piet, Els, Bert I. , Angeniet, Gert-Jan 

                Schoenmaker 
• Sovon PTT:              Els, Bas 
• Weidevogels:              Henk, Saskia, Bert I. 
• Stadsvogeladviseur:  Angeniet 
• Tuinvogelconsulent:  Bert V., Gert Jan Schreuder 
• Wetlandwacht:   Marc, Els 
• Steenuilen:    Rosina, Piet, Bas, Bert I., Marga 
• Vogelgids:    Els, Bert V., Saskia, Bert I., Marc, Rosina, Pieta 
• Stork:    Bert I., Marc, Bert V., Gert-Jan Schoenmaker 
• Patrijzen:   Rosina, Henk, Saskia 
• Gierzwaluwen:               Saskia, Henk, Anton, Bert, Kinie 
• Kolonievogels:   Bas, Marc , Boukje, Els, Bert, Margreet, Angeniet, Piet, Bert I. 
• Trektellen:    Andre, Leo, Gerrit Jan, Saskia en Els. 
• Inventariseren Leidsche Hoeven: Anton, Henk Daatselaar, Henk en Saskia 



Financieel jaarverslag  

Presentatie van het jaarverslag 
De presentatie van het jaarverslag is dit jaar anders dan jullie gewend zijn over de afgelopen jaren.  
Zo zijn er meer specifieke kosten opgenomen in de resultaten rekening. Om het budget beter 
inzichtelijk te kunnen maken is er de vergelijking opgenomen met werkelijke kosten versus het budget 
rapportage jaar.  
De bedoeling is dat deze manier van presenteren het inzicht in de inkomsten en uitgaven van de 
vereniging bevorderd. Opmerkingen over deze manier van presenteren zijn altijd welkom. 

Balanspost Werkgroepen 
Op de balans van 2020 staat onder het kopje eigenvermogen een bedrag “reserve werkgroepen” voor 
een bedrag van € 2.824,48. Ook staat er een bedrag bedoeld voor de Uilenwerkgroep van 
€ 525,52. Het bedrag van € 2.824,48 is in 2021 toegevoegd aan het eigen vermogen van de 
vereniging en wordt om die reden niet meer opgenomen onder het kopje “reserve werkgroepen” op de 
balans.  
De enige post die er nog resteert in 2021 is het geld bedoeld voor de Uilenwerkgroep. Dit is het 
restant bedrag van de bijdrage van € 600,00 die in 2017 is ontvangen van het Industrieschap Medel.  
Uitgangspunt hierbij is dat wij één vereniging zijn en in de praktijk werd er niets gedaan met de 
reserve werkgroepen op de balans.   

Uitgaven van de werkgroepen 
De uitgaven werkgroepen zullen vanaf 2022 worden verantwoord op de resultaten rekening als kosten 
werkgroepen. Zie hiervoor ook het budget in 2022. Binnenkort zal met de coördinatoren van de 
diverse werkgroepen een afspraak worden gemaakt hoe hiermee om te gaan.  

Contributie 
Het jaar 2021 was het eerste jaar dat de jaarlijkse contributie is geïnd en aan ons afgedragen door het 
landelijke bureau. De nieuwe manier van ledenadministratie is voor iedereen een prettige manier van 
werken gebleken. Het systeem geeft meer inzicht en betrouwbare informatie.  

Resultaat 
Het positief resultaat over 2021 zal worden toegevoegd aan het vermogen van de vereniging.  



Bijlage: Overzicht publieksactiviteiten  
 
A. Eigen activiteiten 

B. Aangevraagde activiteiten 

datum locatie wat werkgroep (gidsen) opkomst

23 juli Steendert, Est Stiltewandeling  Gidsenwerkgroep 
(Ria en Betty)

3

31 juli Tichelterrein Buren Zintuigenwandeling Gidsenwerkgroep, 
(Pieta en Teunie)

7

12 augustus Tichelterrein Buren Zintuigenwandeling Gidsenwerkgroep 
(Pieta)

6

18 augustus Heesseltse 
uiterwaarden

Vogel- en 
plantenwandeling

Vogelwerkgroep 
(Bert V. en Saskia) 
en 
plantenwerkgroep 
(Pieta en Machteld)

10

27 augustus Blankertseweg, 
Meteren

Slootjesdag Gidsenwerkgroep 
(Bert, Eefke, Ads, 
Rosina, Marianne, 
Mony)

12 kinderen, 
7 

volwassenen

3 
september

Stroomhuis Nachtvlindernacht Stroomhuis + 
Gidsenwerkgroep 
(Anja en Rosina)

10

20 oktober Soelense bos Herfstspeurtocht Gidsenwerkgroep 
(Anna, Ads, Eefke, 
Mony)

14 kinderen, 
9 

volwassenen

6 november Soelende bos Herfstwandeling Gidsenwerkgroep 
(Pieta en Andries)

10

totaal 8   88

datum met/voor wie locatie wat gidsen bereik

13 april OBS-Est schoolplein Buitenlesdag ihkv 
landelijke IVN-
activiteit

Bert en 
Eefke

40

11 mei OBS Est School + 
Steendert

Vogelles + 
struintocht

Bert 20

20 mei Technasium Tiel Wetlands 
Passewaaij

Opdrachten ihkv 
biodiversiteitsweek

Lucas, 
Jan, 
Eefke en 
Bert

20

1 juni Lingeborgh Notenlaan 
Mariënwaerdt

Fietstocht ihkv 
biodiversiteitsweek 
(landelijk IVN-
programma JAB)

Eefke, 
Anna, 
Bert, 
Fieke

275

8 juni Privé-aanvraag 
(nieuwe inwoners)

Heesseltse 
uiterwaarden

Kennismaking 
vogels en gebied

Bert 8



15 juni ISK Tiel Wetlands 
Passewaaij

Struinopdrachten Bert en 
Fieke

24 + 4 
begeleidin

g

datum met/voor wie locatie wat gidsen bereik

6 juli OBS Est Steendert Watermonsterdag Eefke en 
Bert

25

11 juli Roeivereniging De 
Helling Culemborg

Lek en plas 
Redichemse 
Waard bij 
Culemborg

Natuur roeitocht Marja en 
Fieke

17

12 juli Daltonschool Tiel Wetlands Struintocht Eefke 18 + 4 
begeleidin

g

12 
septembe
r

Open 
Monumentendag Tiel

Ambtmanstuin Bomenwandeling Marijke en 
Fieke

8

13 
septembe
r

Stichting 
Boerderijeducatie 
Rivierenland

Melkveebedrijf 
Tricht

Biodiversiteit op 
en rond het erf

Bert en 
Fieke

12

18 
septembe
r

Privé-aanvraag (8 
vrienden)

Heesseltse 
uiterwaarden

Struinen ‘vuur voor 
de natuur laten 
ontbranden’

Saskia, 
Bert en 
Rosina

8

19 
septembe
r

Ode aan de Linge Heemtuin 
Geldermalsen

Stand en 
wandelingen over 
libellen

Pieta, Ads 
en Fieke

Ca 25

2 oktober Burgerwindcoöperati
e West Betuwe

’t Broek bij 
Waardenburg

Stand + 
rondwandelingen

Fieke, 
Anton, 
Kinie, 
Rosina, 
Mony

15

9 oktober Bibliotheek Tiel Zinder Beroepenmarkt Bert en 
Eefke

20

10 
november

Voedselbos 
Lingehout

Voedselbos 
Tielerweg, 
Geldermalsen

Excursies bij 
informele opening

Eefke, 
Diana, 
Kinie en 
Fieke

40

totaal 19   583


