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Het Groene Blad
Van binnen uit
Voor u ligt het eerste Groene Blad van 2014, geheel in een nieuwe
jas gestoken. Een hele metamorfose. Wij hopen dat het u bevalt
en het nog meer leesplezier geeft.
 
Een nieuwe voorzitter
Dit nieuwe jaar zal nog meer veranderingen gaan brengen. Zo
krijgen wij een nieuwe voorzitter. Op de komende jaarvergadering
zal het bestuur Nico Bosman voordragen. Hij heeft veel bestuur
lijke ervaring en een grote affiniteit met natuur en milieu. Hij kent
onze afdeling, loopt al jaren mee met de vogelwerkgroep en heeft
inmiddels al enkele maanden met het bestuur meegedraaid. Hij
deelt onze visie over de toekomst van onze afdeling. Het bestuur
heeft dan ook het volste vertrouwen dat hij onze vereniging op
een goede manier de komende jaren kan leiden.
 
Vertrekkend bestuurslid
Maar ook Esther gaat ons bestuur verlaten. Zij is al vanaf 2004 lid
van het bestuur en daarmee ons langst zittende bestuurslid.
Negen jaar lang heeft zij op een uitstekende, zelfs professionele
wijze gewaakt over onze financiën. Het laatste jaar was zij nog
als algemeen bestuurslid actief. Voor haar hebben wij helaas nog
geen vervanger gevonden. Dus; voelt u iets voor een bestuurs
functie in onze vereniging, neem contact op met Huub, onze se
cretaris.
 
Beleid voor de toekomst
Ondanks deze veranderingen die binnen het bestuur binnenkort
plaats gaan vinden zijn wij al volop bezig na te denken over ons
beleid voor de komende jaren. Wat gaan wij doen naast onze
bekende activiteiten en waar leggen wij accenten. Het bestuur is
daarom inmiddels bezig met het schrijven van een nieuw beleids
plan die waar dat kan ook aansluit op het landelijk beleid.
 
Leden betrekken bij ontwikkelingen
Om te komen tot een breed gedragen beleid, betrekken wij
daarbij natuurlijk volop onze actieve leden. Zij moeten immers
dit gaan uitvoeren. Een eerste sessie waarin zij hun visie op het
beleid konden ventileren, heeft inmiddels plaatsgevonden.
Hiermee gaat het bestuur verder aan de slag om te komen tot een
beleidsplan dat sturing zal geven aan de activiteiten van onze
vereniging.
Tijdens de komende jaarvergadering zal het voorgelegd worden
aan u als lid ter goedkeuring. Een goede reden om deze jaarver
gadering te gaan bezoeken.
Het bestuur wenst u alsnog een goed en gezond 2014 toe en wij
ontmoeten u graag bij onze jaarvergadering op 14 maart.
Het Bestuur
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Het Groene Blad, contactblad voor leden en
donateurs van IVN Veenendaal - Rhenen en
omgeving verschijnt 4 à 5 keer per jaar.
Sluitingsdatum voor kopij van het zomer
nummer 2014 is op zondag 6 april.
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De gewone morielje en de bokaalkluifzwam
Ze lijken wel wat op elkaar. Bent u op zoek naar eetbare
paddenstoelen, dan kan verwisseling ernstige gevolgen
hebben. Legt u een lading mulch van boomschors in uw
tuin, dan kunnen er in het voorjaar paddenstoelen groeien.
Ze zijn bruin, kegelvormig en hebben grillig gevormde
hoedjes. Morieljes? Dat zou voor veel lekkerbekken een
feestmaal kunnen zijn.
 
Giftig
Helaas zijn het dan waarschijnlijk giftige voorjaarskluifjes
zwammen. Ze hebben dezelfde vorm als morieljes, maar
hun oppervlak heeft de structuur van een hersenmassa,
terwijl het bij morieljes om onregelmatige holten gaat. Het
eten van kluifjeszwammen veroorzaakt onder meer mis
selijkheid, buikkrampen, hevige hoofdpijn, koorts en ern
stige vermoeidheid. Eet u er veel, dan kunnen wellicht uw
lever en nieren aangetast worden en kunt u een delirium
krijgen. In tien procent van de gevallen is dat dodelijk.

Paddenstoelen in
de lente
Herfst – Paddenstoelentijd. Maar wist u dat er ook in de
lente paddenstoelen te zien zijn? Een aantal soorten ver
schijnt enkel in het voorjaar bij aangename temperaturen
en voldoende neerslag. De meeste voorjaarspaddenstoelen
zijn opruimers van dood organisch materiaal (saprofyten).
In het voorjaar gaat immers alle energie van de bomen naar
het vormen van bladeren en vruchten en krijgen bijhoren
de zwamvlokken minder suikers van de boom dan in de
herfst. In het najaar, wanneer de boom voornamelijk inves
teert in zijn wortels, krijgen boombegeleidende zwammen
een energiestoot en vormen ze volop vruchtlichamen.
Symbioten moeten we nu niet verwachten, saprofyten des
te meer.
 
Bekende soorten in de lente
Welke paddenstoelen kunnen we nu vinden:
Gewone morielje (Morchella esculenta)
Voorjaarskluifzwam (Gyromytra esculenta)
Voorjaarspronkridder (Calocybe gambosa)
Vroege leemhoed (Agrocybe praecox)
Zadelzwam (Polyporus squamosus)
 

 Voorjaarskluifzwam

 
Saprofyten
Morieljes zijn saprofyten en dus voor hun groei niet afhan
kelijk van boomwortels, zodat ze overal kunnen groeien
waar ze het naar hun zin hebben. Ze houden van een ge
matigd klimaat met koude winters en een vochtig voorjaar.
Hun lievelingsplekken zijn zandleemachtige of kalkachtige
gronden. Morieljes vind je regelmatig rond ruïnes. Dat komt
omdat in oude gebouwen veel kalk werd gebruikt in het
metselwerk. Kalk is een ideale voedingsbodem voor mo
rieljes. Ze houden ook van pas bewerkte en omgewoelde
grond, het liefst als er kort tevoren brand heeft gewoed. Het
zijn opruimers van houtsnippers en meer verteerd materi
aal, humus. Zij zetten dit dood materiaal om in voeding
stoffen die door planten opgenomen kunnen worden.
Morieljes zijn in Nederland zeldzaam, terwijl voorjaars
kluifzwammen wat vaker voorkomen. Ze zijn bijvoorbeeld
wel op de Amerongse berg gevonden.
 
Voorjaarsprokridder
De voorjaarspronkridder is een bleke plaatjeszwam en laat
zich door zijn sterke meel geur goed herkennen. Net als de
morieljes is het een opruimer die op de bodem groeit. Hij
is verschillende keren gevonden langs de Wageningselaan
aan de linkerkant vlak voor de Dragonderweg.

 
Vroege leemhoed
Vroege leemhoed heeft een strogele, okerkleurige hoed van
3-8 cm breed, vaak tweekleurig. Hij groeit op voedselrijke
bodem en vaak op hopen houtsnippers.
 
Zadelzwam
De zadelzwam, is te herkennen aan de geelbruine of stro
kleurige hoed(10-40 cm breed) met donkerder kringen van
aanliggende schubben en de bruinzwarte voet onderaan de
steel. De geur is melig en bij jonge exemplaren komkom
merachtig. Groeit zowel op levend als dood hout, vooral op
loofbomen.
 
Laat het weten als u ze vindt
De meeste voorjaarspaddenstoelen zijn zeldzaam tot matig
algemeen. Mocht u één van bovenstaande soorten vinden,
dan hoor ik het graag van u. Natuurlijk ook als u één van
de zeldzamere soorten mocht zien zoals de anemonenbe
kerzwam, de harde voorjaarssatijnzwam of de sleedoorn
satijnzwam.
Veel plezier en succes bij uw speurtocht!
Suze Hörchner

 Zadelzwam
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Een feestelijke ledendag van IVN NW
Overijssel
IVN Noordwest Overijssel bestaat 20 jaar en de vereniging trakteert haar leden op een gratis geheel verzorgde excur
siedag! Waar gaan we heen? Naar de Blauwe Kamer, een natuurgebied even buiten Rhenen. Lang geleden was mijn
vader lid van IVN Barneveld en ik weet nog, dat hij op een dag met een bus vol IVN’ers naar de Blauwe Kamer vertrok.
Ik vond dat best spannend klinken, maar stond er verder niet bij stil. Maar nu treden we in zijn voetsporen. Op 5 ok
tober is het zover. We hebben prachtig weer en vertrekken per touringcar naar Veenendaal, waar onze collegae ons al
opwachten met koffie en gebak. 

 

Tegenbezoek aan
IVN Noordwest
Overijssel
Op zaterdag 12 april zullen wij een tegenbezoek brengen
aan het IVN Noordwest Overijssel. Aanmelden voor 1
april. Vervoerskosten worden nader vastgesteld aan de
hand van het aantal deelnemers.
 

Ontvangst
De ontvangst in "De Groenhof" is allerhartelijkst. Deze
vereniging telt 250 leden, waarvan er 100 actief lid zijn.
Daarbij tellen we nog 80 donateurs. Er zijn 17 werkgroepen,
waarvan er 5 de jeugd bereiken. We bevinden ons in Natuur
en Milieu Educatiecentrum “De Groenhof”. Acht verenigin
gen maken er gebruik van voor vergaderingen, lezingen en
cursussen. Hier is ook een mediatheek ondergebracht. Je
vindt er boeken, DVD ’s en leskisten.
 
Informatie over IVN Veenendaal
IVN Veenendaal-Rhenen vertelt over de 17 verschillende
werkgroepen. Er is onder meer een werkgroep voor school
kinderen. Met hen op pad gaan en de verwondering bele
ven, die de natuur biedt.  Verder worden activiteiten ge
noemd met betrekking tot weidevogelbescherming, de
plantenwerkgroep, natuurpaden, het “Groene Blad”, bui
tenschoolse opvang, maatschappelijke stages, enz. Er
wordt door verschillende vrijwilligers verteld over o.a. het
ontstaan van de Utrechtse Heuvelrug en het Groene Stap
stenenproject. 
 
De natuurgebieden
We worden geïnformeerd over drie natuurgebieden in de
regio. Het zijn:
1. Kwintelooyen, een zandafgraving uit de zeventiger
jaren. 
2. Palmerswaard, een uiterwaard langs de Nederrijn, bij
Rhenen.
3. Plantage Willem 3, een voormalige tabaksplantage bij
Elst.
Hier mag de natuur er zijn gang gaan. Het wordt begraasd
door konikpaarden en galloways en de gevarieerde begroei
ing is van grote betekenis voor vlinders, vogels, muizen en
reeën.

 
Naar de Blauwe Kamer
Het is tijd geworden voor de lunch en we rijden onderwijl
via Rhenen naar de Blauwe Kamer. De Blauwe Kamer is een
natuurreservaat, waar vroeger de rivierklei werd gebruikt
voor de stenen, die nodig waren voor de wederopbouw van
ons land. Elke week 500.000 bakstenen! Hier langs de Ne
derrijn vinden we resten van een steenfabriek, nu ruïnes,
waar konikpaarden, grootoorvleermuizen en wilde bijen
een schuilplaats vinden. Het gebied is een opslagplaats voor
overtollig rivierwater. Door de dynamiek van de rivier
ontstaan er wilgenbossen, moeraslanden en bloemrijk
grasland. Verder komen er 200 vogelsoorten en 300 plan
tensoorten voor. Je ziet er lepelaars, kwartelkoningen,
steltlopers, grote zilverreigers, grasmussen en torenvalken.
Ook de bever, de ringslang en de vos voelen zich er thuis. 
 
Afsluiting
Onze gastheren en vrouwen trakteren ons in het bezoekers
centrum van de Blauwe Kamer op een hapje en een
drankje en daarna is er een uitwisseling over de beleving
van deze dag. Deze afdeling heeft er voor ons een geweldi
ge dag van gemaakt. Het was goed voorbereid en de sfeer
was bijzonder hartelijk. Naar alle tevredenheid stappen we
weer de bus in om terug te gaan naar Wanneperveen.
Adrie Janne
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In memoriam
Willem Kroodsma 
 
Op 21 januari overleed Willem Kroodsma, voor ons vrij
onverwacht. Hij was oprichter, coördinator en motor van
onze weidevogelwerkgroep. Willem was al een aantal
maanden ziek. Enkele dagen voor zijn dood belde ik hem
nog op om te horen hoe het ging en om een afspraak te
maken voor een bezoek de week daarop. Ik kreeg hem aan
de lijn en op dat moment wees niets op een zo snel nade
rend einde.
 
Deskundig
Met de dood van Willem verliezen wij een vriendelijk en
deskundig natuurmens. Een echte Fries, altijd eerlijk en
recht voor zijn raap met een uitgesproken eigen mening. Je
wist wat je aan hem had. Iemand die genoot van het
weidse Binnenveld, het eerste speenkruid, de dotters en
pinksterbloemen en die zich volledig inzette om de weide
vogels in het Binnenveld te beschermen.
 
Goodwill
Door zijn agrarische achtergrond, was hij als geen ander
instaat door overtuigingskracht en met een vriendelijke
glimlach op zijn gezicht, de boeren voor zich te winnen en
over te halen mee te helpen. Hij heeft veel goodwill ge
kweekt in de landbouwsector in het Binnenveld voor de
weidevogels.
Tijdens weidevogelfietstochten die hij ieder jaar leidde was
het geweldig voor de deelnemers te horen hoe goed hij
bekend was in het gebied. Ieder nest wist hij te liggen en
kon daar met zijn markante stemgeluid enthousiast over
vertellen. Maar daarnaast was hij ook nog op vele andere
terreinen bijzonder actief zoals het CDA in Rhenen en de
kerk.

Wat zullen wij hem allemaal missen.
Wij wensen zijn vrouw Fokje, zijn kinderen en kleinkinde
ren heel veel sterkte om dit grote verlies te verwerken.
Bert de Ruiter
 
 

Lid of donateur worden?
U kunt het werk van de IVN-afdeling Veenendaal - Rhenen en omstreken steunen door lid of donateur te worden. Als
lid of donateur bent u van harte welkom bij onze activiteiten.
Als lid ontvangt u naast het Groene Blad, dat minimaal 4 keer per jaar verschijnt, ook het kwartaalblad “Mens en Natuur”
van de landelijke IVN vereniging. Donateurs ontvangen alleen het Groene Blad.
Leden betalen € 20,- per jaar
Donateurs minimaal € 15,- per jaar
Aanmelding met volledige adresgegevens, telefoonnummer en uw e-mail adres.
Opzegging: vóór 1 december.
Adreswijziging: zo spoedig mogelijk
Aanmelding, opzegging en adreswijziging via de website www.ivnveenendaal-rhenen.nl, klik op “lid of donateur worden”,
het betreffende formulier invullen en opsturen per e-mail (ledenadministratie@ivnveenendaal-rhenen.nl) of per post
naar:
De Groenhof, Karel Fabritiusstraat 3, 3904 TG Veenendaal
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Nieuwe website
IVN Veenendaal-Rhenen e.o. heeft een nieuwe website! Dit
is het adres: http://ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen-eo
 
Deel van de landelijke site
We zijn al een tijdje 'in de lucht'. Zoals u zult zien zijn we
nu deel van de landelijke IVN site. Dit heeft een groot
voordeel: u kunt nu ook zien wat er elders in de buurt of in
Nederland wordt georganiseerd. U kunt zoeken naar natuur
gerelateerde activiteiten (wandelingen, excursies, lezin
gen, enz.) in een provincie of maand van uw keuze.
Alles wat op onze 'vertrouwde' site stond kunt u ook weer
vinden op de nieuwe site. Maar dan in een fris jasje.
 
Nieuwe webmaster
Niet alleen is er een nieuwe website maar ook een nieuwe
webmaster: Arie Bons. Ik woon in Rhenen en heb onlangs
de gidsencursus afgerond. Nu wil ik mijn interesse in na
tuur(onderwijs) en computers combineren. Ik neem het
stokje over van Francis van der Linden, die de website al
die tijd heeft vormgegeven en onderhouden.
Wanneer u constructief commentaar wilt geven op de
nieuwe website: hartelijk welkom!
Arie Bons
email: webmaster@ivnveenendaal-rhenen.nl 
 
 

 

 

 De Blauwe Kamer
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Trekvogels komen weer terug
Begin april is de tjiftjaf gearriveerd uit Afrika, een hele
onderneming voor zo’n klein vogeltje en ieder jaar opnieuw
zijn ze er weer. De hele zomer klinkt hun roep onvermoei
baar, tot het stil is. De kleine karekieten tussen het hoge
riet blijven ook de hele dag hun naam roepen. Ze vertellen
waar ze zitten. Als je lang genoeg blijft stilstaan, kun je een
glimp van de opvangen. De nesten verankerd aan de riet
stengels wiegen mee op de wind. Ik vind dat allemaal een
hele prestatie.
De weilanden zijn opeenvolgend geel, wit en paars gekleurd
van paardenbloemen. Daarna door de pluizen ervan. Op
gevolgd door de pinksterbloemen en dan de gele boterbloe
men.
 
Zuiver water
De oranje tipjes, een wit vlindertje met oranje vlekken op
de vleugels van het mannetje, leggen eitjes op de pinkster
bloemen. Op iedere bloem één eitje, ze weten precies waar
al een eitje is. Door het late voorjaar in 2013, waren er
minder. Nu maar hopen dat het dit jaar beter is en de
boeren daar niet gieren, want er is daar een verbod om de
Blauwe Hel en De Hel, zuiver te houden. Er is daar alleen
maar kwelwater dat vanaf de Grebbeberg komt. Er is een
verval van 7 meter, vanaf de Grebbeberg tot aan de Hellen.
In de Blauwe Hel groeien dan ook planten die bijna nergens
meer voorkomen, bijvoorbeeld het blaasjeskruid.
 
Reebokje
Ik heb bij het Ketelwegje, ‘mijn’ eigen reebokje, Tegenwoor
dig blijft hij staan kijken waar ik heen loop en schiet niet
meteen weer weg de Blauwe Hel in. Soms vraag ik me af
hoe de reeën het drijfzand dat daar is ontwijken, ik ben er
helaas nog nooit in geweest.
Kijk en geniet!
Aly van Eijk
 

Slenterpaadjes
Het ultieme voorjaarsgevoel komt meestal als je de eerste
citroenvlindertjes ziet dwarrelen. Nog geen blad aan de
bomen, de krokussen in volle bloei, samen met de wintera
konieten en de sneeuwklokjes. Wanneer de zon op de
krokusjes schijnt en ze wijd open staan, komen de bijen en
de hommels. De aardhommels als eerste, met hun dikke
bontjas aan. Op afstand hoor je al het zware gebrom. De
gehakkelde aurelia, met zijn gekante vleugels, is er meest
al ook vroeg bij.
 
Genieten
Dan loop je over het Ketelwegje te genieten van de wilgen
katjes. De zwarte els is dan al uitgebloeid en heeft zijn
feestelijke gele slingers op de grond gedrapeerd. De slierten
van de ratelpopulieren zijn te voorschijn gekomen en langs
de kanten is het jonge blad van de schermbloemen, het
fluitenkruid en engelwortel boven de grond uit. De brand
netels zijn ook vertegenwoordigd samen met het jonge riet.
In de weilanden de molshopen. De grond wordt langzaam
aan wat warmer en de regenwormen worden actiever. Die
komen in de gangen terecht van de ijverige mollen, zodat
die niet zulke hele lange gangen hoeven te graven voor de
kost. De fazantenhanen, die in januari al naar de vrouwtjes
lonkten hebben een vrouw versierd.
 
Territorium
De buizerd hoog in de lucht heeft al jaren zijn eigen vrouw.
Ik hoop dat ook dit jaar weer jongen groot gebracht worden.
Het territorium wordt ieder jaar kleiner, Veenendaal oost
wordt volgebouwd. De torenvalkjes zijn er ook nog steeds.
Langs de Oostelijke Rondweg zitten ze vaak op een lan
taarnpaal de berm af te turen, of er muizen tussen de
grassen scharrelen, het is dan meteen raak. Ook op de
lantaarnpalen zitten de aalscholvers met hun vleugels wijd
om die te laten drogen.
Aalscholvers hebben geen vetklieren die ze waterdicht
maakt. Dus na iedere duik moeten ze eerst drogen voor de
volgende plons, op jacht naar vis. De futen bij het surfmeer
hebben meestal een nest in de buurt bij de meerkoeten. De
laatsten zijn goede nestbeschermers. Alles wat meer in de
buurt van hun nest komt wordt met veel vertoon en lawaai
verjaagd. Futen zijn veel bescheidener en niet zo fanatiek,
vandaar deze buren, dat werkt goed.
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De Groenhof
De Groenhof is het verenigingsgebouw van het IVN Veenendaal-Rhenen e.o. Hier is ook onze mediatheek. Locatie: Karel
Fabritiusstraat 3, 3904 TG  Veenendaal. groenhof@ivnveenendaal-rhenen.nl  tel.: 0318-589555. Bij geen gehoor: Suze
Hörchner 0318-513613. Openingstijden mediatheek: woensdag 14.00 - 16.00. Tijdens schoolvakanties en in juli en au
gustus gesloten. mediatheek@ivnveenendaal-rhenen.nl
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Werkzaamheden
Groenhof
Het afgelopen jaar was een druk jaar voor de Groenhof.
Naast het normale onderhoud van de tuin (vegen, aanplan
ten, snoeien, etc.) is de werkgroep ook flink aan het werk
geweest met verschillende projecten.
 
Moestuin
De educatieve moestuin was in het begin van het tuinsei
zoen bedoeld als een gezamenlijke actie van Groei & Bloei
en IVN. Helaas was de inzet van G&B slechts beperkt tot
het planten van bessen- en andere struiken die gebruikt
kunnen worden voor snoeiuitleg aan de G&B leden. De
leden van de IVN hebben de rest van de educatieve moes
tuin onder handen genomen: de bezoekers hebben kunnen
genieten van o.a. grote rode tomaten, prachtig doorgescho
ten sla (wie wist dat sla zo hoog kon worden?), sterke sui
kermais en volop boontjes. Hopelijk kunnen we dit jaar ook
weer een gevarieerde moestuin aanleggen
 
Rotstuin
In het voorjaar is de rotstuin aangepakt: de schots en scheef
liggende tegels zijn in een iets meer geordende muur ge
stapeld en er is een start gemaakt met de beplanting. De
plannen voor de rotstuin in het komende tuinseizoen zijn
simpel: de huidige beplanting uitbreiden met nieuw groen
om een 'junglegevoel' bij de kleinste bezoekers op te roe
pen.
 
Vlindertuin
In het najaar is de vlindertuin letterlijk op de schop gegaan.
De aanwezige beplanting werd iets te wild en uniform.
Bepaalde planten hadden het wel heel fijn en zorgden er

voor dat andere planten in de verdrukking kwamen. De
werkgroepleden hebben elke centimeter van de tuin onder
handen genomen en omgespit, wortel(on)kruiden zijn eruit
gehaald. Nadat dit werk gedaan was, zijn delen van de
originele beplanting weer teruggezet en zijn eerder geoog
ste zaden weer verspreid door het plantvak. De hoofdstruc
tuur van de vlindertuin wordt gevormd door sedums (he
melsleutels) die een groot deel van het groeiseizoen een
helder groen lint vormen die in het najaar prachtig roze-
rood bloeien. Rondom dit lint zijn afwisselende hoge en
lage groepen planten neergezet. We zullen naar verwach
ting komend jaar een volle, afwisselende vlindertuin vol
leven hebben!
 
Zintuigenbakken
De laatste grote klus van 2013 waren de zintuigenbakken.
Iedereen heeft kunnen zien dat de aanwezige palen groten
deels verrot en door zwammen aangetast waren. De
werkgroep is nu bezig om paal voor paal de bakken te
vernieuwen zodat deze weer een flink aantal jaar mee
kunnen! De oude palen worden hergebruikt elders in de
Groenhof en zullen beschutting en voedsel geven aan de
daar aanwezige flora en fauna. Binnenkort is het grote werk
aan de zintuigenbakken gedaan en kan de beplanting van
de bakken worden gecheckt en aangevuld, zodat de kinde
ren veilig hun speurtochten in en rond de bakken kunnen
doen.
 
Dank aan de werkers
Voor de leden van de werkgroep Jan, Jacque, Arie en Gert
en alle anderen die hebben meegeholpen: heel veel dank
voor al jullie inzet in 2013! Het komende jaar zullen we weer
nieuwe projecten in de Groenhof aanpakken, zodat alle
bezoekers kunnen genieten van een mooie tuin!

Saskia Koolen,
Coordinator tuinwerkgroep De Groenhof
 

 Werkzaamheden in de Groenhof
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Ledenvergadering 12-3-2014
AAN: de leden van de IVN-afdeling Veenendaal-Rhenen e.o.
datum: januari 2013
betreft: Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering
 
Beste IVN-lid,
Op woensdag 12 maart 2014 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de IVN-afdeling Veenendaal-Rhenen
e.o. gehouden. Het bestuur nodigt u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
De aanvang is 20.00 uur in de locatie: Groenhof. (Karel Fabritiusstraat 3 te Veenendaal).
De agenda is als volgt;
1. Opening door de voorzitter en het vaststellen van de agenda.
2. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 maart 2013.
3. Financieel (1)
   a. Jaarverslag 2013, korte presentatie realisatie plannen 2013.
   b. Toelichting financieel jaarverslag 2012.
   c. Verslag van de Financiële Commissie voor het jaar 2013. (Nico van Druten en Cokkie Gadella )
4. Bestuursverkiezing. (Een tijdelijk voorzitter neemt even waar)
   a. Bert de Ruiter is aftredend en niet herkiesbaar
   b. Esther Dijkers is aftredend en niet herkiesbaar.
   c. Verkiezing nieuwe bestuursleden;
   Door het bestuur wordt voorgedragen als voorzitter Nico Bosman.
5. Financieel (2)
   a. Begroting 2014
   b. Conceptbegroting 2015.
6. Benoeming Financiële Commissie voor het jaar 2014. (Cokkie Gadella en…..)
7. Toe te voegen punten en eventuele mededelingen van het bestuur.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Wij hopen
u te zien op woensdag 12 maart aanstaande in De Groenhof.
Namens het bestuur,
Huub de Kock (secretaris)

Alle beschikbare stukken zijn voor tijdens de vergadering verkrijgbaar. De documenten die bij agendapunt 2 horen 14
dagen voor de vergadering zijn op te vragen bij voorkeur via de mail, bij de secretaris (secretariaat@ivnveenendaal-rhe
nen.nl ). Telefonisch kan dit ook op 0318-515224. Een week voor de vergadering zijn de stukken behorende bij agendapunt
3 en 5 bij voorkeur via e-mail op te vragen bij de penningmeester Jan van ’t Veer (penningmeester@ivnveenendaal-rhe
nen.nl of via 0318-526850).
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De toekomst van Kwintelooijen
Het IVN en de Werkgroep Milieu Rhenen maken zich grote zorgen over de toekomst van de zandafgraving Kwintelooij
en als recreatie- en natuurgebied. Dit natuurterrein van dagrecreatie dat intensief gebruikt wordt door vooral mensen
uit Veenendaal wordt beheerd door het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug. Verschillende gemeenten, waaronder
Veenendaal, willen vanwege bezuinigingen dit schap opheffen. Daardoor is er geen geld meer voor onderhoud en dreigt
het terrein terug te gaan naar de grondeigenaren. Dit zal het einde betekenen van Kwintelooijen als waardevol natuur-
en recreatiegebied.
 
Einde Recreatieschap?
De toekomst van de zandafgraving Kwintelooijen als recreatie- en natuurgebied is onzeker geworden nu het Recreatie
schap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied zo goed als zeker zal worden opgeheven. Het recreatieschap
beheert een aantal recreatiegebieden in het oostelijk deel van de provincie, waaronder Kwintelooijen. Het schap is een
gemeenschappelijke voorziening die wordt betaald uit bijdragen van de gemeenten. De gemeente Veenendaal is al
langer voorstander van het opheffen van het recreatieschap. Daarmee kan de gemeente jaarlijks 120.000 Euro besparen.
Inmiddels lijkt het merendeel van de gemeenten die zijn aangesloten bij het recreatieschap vóór opheffing. Daarmee is
het opheffen van de het schap nog slechts een kwestie van tijd.
 
Gevolg?
Grote vraag is wat dit voor consequenties zal hebben voor het gebied. Als er geen verdere actie wordt ondernomen gaat
het weer terug naar de grondeigenaren, de landgoederen Dikkenberg en Prattenburg, en is dat het einde van Kwintelooi
jen als dagrecreatiegebied. Dat zou bijzonder jammer zijn, omdat het gebied zeer intensief wordt gebruikt door bewoners
van Veenendaal om te sporten, te wandelen en als dagrecreatie met het gezin. Juist de combinatie van recreatie en
natuur maakt Kwintelooijen zo uniek. Het is ook één van de weinige plekken in de omgeving waar kinderen nog op een
speelse manier kennis kunnen maken met de natuur. Ook de scholenwerkgroep van het IVN maakt met vele basisscho
len uit Veenendaal gebruik van Kwintelooijen voor hun natuurlessen.
 
Mini-economie
Omdat het gebied door de provincie is aangewezen als ‘Groene Poort’ voor de Utrechtse Heuvelrug zou vanuit de pro
vincie enige actie verwacht worden om het Kwintelooijen als recreatiegebied te behouden. Dat lijkt echter niet het geval.
De provincie heeft een ‘Koersnotitie’ laten opstellen waarin staat dat de provincie voor zichzelf alleen een taak ziet als
‘regisseur’ en ‘verbinder’, en dat de oplossing voor het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden moet komen uit
door ‘gebiedsregisseurs’ te ontwikkelen ‘mini-economieën’. In een artikel in de Veenendaalse Krant van 15 september
toont wethouder Van Soest zich ook warm voorstander van een dergelijke mini-economie als alternatief voor een ge
meentelijke bijdrage. Waaruit die mini-economieën zouden moeten bestaan wordt in het midden gelaten.
 
Oplossing?
Omdat we het optimisme van provincie en gemeente Veenendaal over de mini-economie als redding voor het gebied
niet delen, zijn wij als WMR (Han Runhaar en Jan Klijn) en het IVN Veenendaal (Bert de Ruiter) eind november op bezoek
geweest bij de voorzitter van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied, de heer Joost van
Oostrum. We hebben hem gevraagd welke oplossingen hij ziet om het Kwintelooijen als natuur- en recreatiegebied te
behouden en welke rol WMR en IVN daarin zouden kunnen spelen. Een belangrijke boodschap was dat het een illusie
zou zijn om te denken dat het beheer en onderhoud van het gebied volledig betaald zouden kunnen worden uit econo
mische activiteiten en vrijwilligerswerk.
 
Bijdrage aan het beheer
Vrijwilligerswerk van de door IVN en WMR opgerichte Natuurwerkgroep Kwintelooijen kan een nuttige bijdrage leveren
aan het beheer van het gebied. En activiteiten als de motorcross en een klimbos kunnen maximaal enkele tienduizenden
euro’s per jaar opleveren. Maar zonder een basisfinanciering door de gemeenten Rhenen en Veenendaal is de exploita
tie van het gebied onmogelijk.
 
Wat doet Veenendaal?
Daarmee lijkt de sleutel voor het behoud van Kwintelooijen als recreatieterrein te liggen bij de gemeente Veenendaal.
De gemeente Rhenen was geen voorstander van de opheffing van het recreatieschap en te verwachten is dat de gemeen
te bereid zal zijn de huidige bijdrage te continueren. Zonder financiële bijdrage van de gemeente Veenendaal is dat
echter niet voldoende.
 
Brief aan de raadsleden
Het IVN en de WMR hebben daarom middels een brief de Veenendaalse raadsfracties gevraagd om zich uit te spreken
vóór het behoud van Kwintelooijen als natuur- en dagrecreatieterrein. Daarbij hoort ook de bereidheid als gemeente een
financiële bijdrage te leveren aan het beheer en onderhoud van het recreatieterrein. Ook als de gemeente maar de helft
van de huidige bijdrage aan het recreatieschap zou willen inzetten, zou dat al voldoende zijn om het gebied te redden.
Bert de Ruiter
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Nieuwe Werkgroep “NatuurWerkt!”
Sinds begin dit jaar is er een nieuwe werkgroep toegevoegd aan de lange rij van werkgroepen van ons aller IVN Veen
endaal-Rhenen: werkgroep “NatuurWerkt!” Zomer 2013 begonnen als project van een aantal enthousiaste IVN’ers en
bedacht binnen de gelederen van de PR-werkgroep, is deze werkgroep nu een feit. Het doel is: (jonge) werkzoekenden
en mensen die in een sociaal isolement leven in contact brengen met elkaar en met de natuur. Het idee was namelijk
om d.m.v. activiteiten in de natuur, energie op te doen, met elkaar in contact te komen en de natuur te laten “beleven”.
Dit alles zou kunnen leiden tot meer zelfvertrouwen en een plusje op de CV bij het solliciteren door de werkzoekenden.
Neveneffect, maar niet onbelangrijk: promotie voor het IVN en mogelijk nieuwe leden.
 
Contact gezocht met de doelgroep
Vorig jaar zomer hebben de leden van de projectgroep instanties benaderd zoals de sociale dienst, het UWV, IW4, VNV,
reïntegratiebedrijven en de regionale pers om in contact te komen met de doelgroep. Tijdens 2 informatieochtenden
heeft een groep van 16 vrijwilligers zich aangemeld om deel te nemen aan activiteiten in de natuur. De natuurbeheerders
en landgoedeigenaren in de omgeving van Veenendaal-Rhenen stonden te popelen.
 
Gestart met landschapsonderhoud
In september is gestart met een groepje van 5 tot 8 personen, zowel mannen als vrouwen, onder begeleiding van enke
le IVN projectgroepleden met landschapsonderhoud. Elke donderdagochtend tot heden is gewerkt bij het Egelmeer in
opdracht van het SBB van 08.30 tot 12.30 uur. Het werk is daarbij geen doel op zich, maar een middel om het gestelde
doel te bereiken. Met elkaar koffiedrinken en met elkaar praten is zeker zo belangrijk.
 
Enthousiasme levert succes op
Zowel de werkgroepleden als de doelgroepleden zijn bijzonder enthousiast. Er zijn inmiddels grote successen geboekt.
Een aantal deelnemers heeft mede dankzij de activiteiten werk gevonden of heeft er zicht op en bovendien, er zijn
waardevolle contacten gelegd. Kortom, de werkgroep “NatuurWerkt” werkt inderdaad! Maar wat nu!
 
Uitbreiding gewenst
Er bestaat grote behoefte om de groep uit te breiden en er is interesse om meer dagdelen te gaan werken. Daarom
worden alle relevante instanties opnieuw of voor de eerste keer benaderd om nieuwe instroom van de doelgroep te
krijgen. Bovendien zullen er opnieuw artikelen in de lokale pers verschijnen en op woensdag 5 februari a.s. is er weer
een informatieochtend in De Groenhof. Maar….. ook de werkgroep heeft meer vrijwilligers nodig. Meldt u zich dus aan
om af en toe mee te gaan met deze enthousiaste groep.
De werkgroepleden:
Gerda Broere
Ilse Brautigam
Ale Kok
Karel
Henk van Woezik
Bert Berg
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Wat kunnen we met kop en poten doen?
volwassen insect larve  kenmerken
vlinder rups duidelijke kop

3 paar borstpoten
5 paar achterlijfpoten 

vlinder spanrups duidelijke kop
3 paar borstpoten
2 paar achterlijfpoten

bladwesp bastaard rups duidelijke bolronde kop
3 paar borstpoten
5 tot 8 paar achterlijfpoten 

echte kever keverlarve duidelijke kop
3 paar poten 

snuitkever keverlarve duidelijke kop
geen poten 

vlieg en mug made geen duidelijke kop
geen poten

 

 
Een rups wordt een pop en die pop wordt een vlinder
Zij heeft zestien poten, nooit meer, wel soms minder.
Een spanrups bijvoorbeeld, die heeft er slechts tien,
ln 't midden van die rups zijn geen pootjes te zien.
 
Van diertjes, die sprekend op rupsen gelijken,
Moet men 't aantal poten eens even bekijken.
Zijn er meer dan zestien, dan is het gewis
Dat 't diertje geen rups, maar een bastaardrups is.
De poptoestand wordt als cocon aangeduid
En eindelijk komt daar dan een bladwespje uit.
 
Slaat men een klein, wit pootloos beestje soms gade,
Dat schijnbaar geen kop heeft, dan is dat een made.
Een tonnetje maakt ze, wordt pop ín haar wieg
En hieruit verschijnt dan wat later een vlieg.
 
En pootloze larven met duid'líjken kop
Die leveren eindelijk, snuitkevers op.
Er worden nog andere larven geboren
met duid’lijken kop en zes poten van voren
Daaruit komen kevers, ook torren geheten.
Nu zult U die beestjes niet gauw weer vergeten.
 
Een oud leuk ezelsbruggetje van W.B.L. Verhoeven.
Een beetje bewerkt door de oude spelling aan te passen.
 
Suze Hörchner
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Vogelwerkgroep IVN Veenendaal-Rhenen
De vogelwerkgroep organiseert weer vele activiteiten in 2014. Deze activiteiten zijn te vinden via de site:
www.ivnveenendaal-rhenen.nl/werkgroepen/vogels/programma.pdf
Je bent van harte welkom bij deze activiteiten wanneer:
-        je graag kennis wilt maken met het IVN om te kijken of je bij ons wilt aansluiten,
-        en als IVN lid of donateur.
Voor meer informatie m.b.t. verzamelpunt, doorgang activiteiten e.d., zie de IVN-nieuwsbrieven in uw mailbox, of
bel of mail naar Lidia den Oudendammer: 0318-515542, lidia.den.oudendammer@gmail.com, of naar Bert van Spanje: 06 –
19 17 73 27.
Voor plaatsing op de mailinglijst geef je jezelf op via IVN ledenadministratie
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De Zwammen in
Ederveen
Zaterdagmorgen om 9.00 uur verzamelden wij weer bij de
Groenhof. Dit keer om een bezoekje te brengen bij een erf
in Ederveen. Wilgenknotten zou het worden! We hadden
vandaag ook een Hongaarse jongen mee, die een heel klein
beetje Duits sprak. Voor de taalfanaten onder ons was het
leuk om dan meteen een (soort van) gesprekje te beginnen.
Hij was afgestudeerd als boswachter en was nu voor een
tijdje in Nederland. Na de kennismaking, gingen we op pad
met zo’n drie auto’s en zelfs dat was al een gezellige boel.
 
Aan het werk
We werden gastvrij ontvangen en werden meteen bewa
pend met een zaag en een bouwvakkershelm. Dat zorgde
meteen voor wat lol. Want het was natuurlijk héél erg
grappig om op andermans helm te tikken met je zaag. Nou
ja, niet echt dus als je de ontvanger van deze actie was. Dan
begon je bijna sterretjes te zien. Al krukken en ladders
meeslepende, gingen we op pad naar de laan met wilgen.
Ieder koos zijn eigen wilg en ging aan de slag.
 
Klimmen en klauteren
Dit was nog niet zo makkelijk, omdat je in sommige geval
len slecht bij de takken kon. Dan waren er echt circuskun
sten voor nodig om ze door te zagen. Voor de één beteken
de dat de aap uithangen en voor de andere betekende dat
boomdansen in plaats van paaldansen. Helaas voor ons
hadden we geen vangnet en moesten we oppassen voor
een klein grachtje. Gelukkig hadden we allemaal onze
zwemdiploma.
 
Terug met de lading
Zodra we een hele lading takken hadden, werd de tractor

met zijn aanhanger erbij gehaald. Met de hulp van een hoop
spierballen werden de takken erop gesjouwd. Vervolgens
gingen twee Zwammen er vol trots bovenop zitten om dan
een ritje te kunnen maken terug naar het erf. Eenmaal daar
moesten ze wel weer helpen uitladen, maar dat was na
tuurlijk geen enkel probleem.
 
Energie opdoen in de pauze
Na een aantal wilgen helemaal kaal geknot te hebben,
kregen we een welverdiende pauze. Een heerlijk stukje
appelgebak en warme chocolademelk. Na deze energie-
boost konden we er weer tegenaan. Er werden ladders
bijgehaald en heus teamwork werd vertoond. Zelfs wat
acrobatische kunstjes waarbij de één de ander omhoog
hield. Na enige tijd werd dit maar gestaakt, omdat het toch
niet zo effectief bleek. Er werd meer gelachen dan
gezaagd…
 
De bouwvakkershelmen bleken nuttig
De bouwvakkershelmen bleken uiteindelijk toch wat
waard: zonder hen was het aantal bulten sterk toegeno
men. De één na de andere dikke tak kwam naar beneden
gedonderd, voorafgaand aan een “van ondereeen!”. Als je
echter geconcentreerd bezig was met je eigen wilg, had je
dat niet altijd door. En dan kon je je bouwvakkershelm op
je blote knietjes bedanken omdat hij er altijd voor je was,
ook in ‘vallende-takken-tijden’. Na heel wat gezaag en
takken verslepen, was het dan tijd.
 
Afscheid
De zagen werden weer in de auto van Bert gelegd en de
bouwvakkershelmen (na uitgebreid afscheid) ook weer
terug in de bak. We verdeelden ons over de auto’s en reden
terug naar de Groenhof. Daar namen we afscheid en ging
ieder met een goed gevoel naar huis. We hebben weer zin
in de volgende keer (met stiekem weer wat betrokken
bouwvakkershelmen).
Karlijn Ploeg
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OPROEP: Betaling
contributie en
donatie 2014 
 
Gelijktijdig met het Voorjaarsnummer van het Groene Blad
ontvangt u een uitnodiging om de contributie of donatie
voor 2014 te voldoen. Om onze activiteiten te kunnen be
kostigen is onze IVN-afdeling voor een groot deel afhanke
lijk van inkomsten uit contributies en donaties.
 
Activiteiten
IVN Veenendaal-Rhenen e.o. doet op het gebied van natuur
en milieu belangrijk werk. Voorbeelden hiervan zijn de
activiteiten van de 2 scholenwerkgroepen, de jongeren
groepen, het uitgebreide excursieprogramma, het Groene
Stapstenen project, lezingen, cursussen, studiewerkgroe
pen, weidevogelbescherming en tal van andere activiteiten.
 
Gidsen
Kinderen komen via IVN in aanraking met de natuur en
doen daar ervaringen op die ze hun hele leven bij zich
dragen. Jong en oud kan door IVN, onder begeleiding van
deskundige gidsen genieten van een excursie in de vrije
natuur. De voorlichting die wij daarbij geven draagt bij aan
vergroting van het besef hoe belangrijk het is om de
schaarse natuur te beschermen, zodat ook de generaties na
ons kunnen blijven genieten van die natuur. Uw steun is
daarbij onontbeerlijk.
 
Contributie of donatie
Daarom het verzoek om de contributie van € 20,- of de
donatie van minimaal € 15, zo spoedig mogelijk over te
maken op girorekening NL95 INGB 0004 7381 18 ten name
van IVN AFD VEENENDAAL te Veenendaal (let op IBAN-
nummer) onder vermelding van uw naam, adresgegevens
en de omschrijving Contributie 2014 of Donatie 2014.
Wij rekenen ook dit jaar weer op u!
Namens het bestuur,
F.Jan van ’t Veer (penningmeester)
 
 

Activiteitenkalender
IVN Veenendaal -
Rhenen e.o.

Datum Activiteit
Wo 19 feb – 14:00 uur Oma-Opa en kleinkinderen
Za 22 feb – 14:00 uur Bomen herkennen in de winter
Vr 14 mrt – 19:15 uur Lezing: Autochtoon plantmateriaal
Vr 21 mrt – 19:00 uur Paddentrek
Za 22 mrt – 09:30 uur Natuurpad Prattenburg
Vr 28 mrt – 19:00 uur Paddentrek
Zo 30 mrt – 15:00 uur Natuurtuin Diddersgoed open
Za 5 apr – 10:00 uur Kijken naar vogels
Za 12 apr – 10:30 uur Plantenruilbeurs
Za 19 apr – 10:00 uur Fietstocht Binnenveld
Zo 27 apr – 15:00 uur Natuurtuin Diddersgoed open
Wo 30 apr – 14:00 uur Oma-Opa en kleinkinderen
Za 3 mei – 10:00 uur Geocaching Plantage Willem III
Za 17 mei – 05:00 uur Vroege vogels
Za 17 mei – 10:00 uur Struinen in de Palmenswaard
Zo 25 mei – 15:00 uur Natuurtuin Diddersgoed open

De activiteitenkalender voor deze periode wordt verzorgd
door de werkgroepen Excursies, Lange Wandelingen, de
Groenlingen, de Zwammen en Vogels. Alleen de activiteiten
van de werkgroep Excursies en de “Lange wandelingen” zijn
publieksactiviteiten, tenzij anders aangegeven. Overigens
is alle informatie te vinden op onze website: www.ivnveen
endaal-rhenen.nl.
 
Informatie per werkgroep:

Excursies:
Jannie van der Linden, 0318 – 522583,
excursies@ivnveenendaal-rhenen.nl.
Bent u na aanmelding voor een tocht verhinderd om te
komen, geef dit even door. Iemand anders kan dan in uw
plaats meedoen.
 
Groenlingen:
John Ikkink, 0318 – 506521.
Activiteiten altijd op zaterdag
van 10:00 – 12:00 uur in de Groenhof.
 
Zwammen:
Martijn Stip, 0317 – 619935,
stip.reijnierse-@telfort.nl,
vertrek vanaf “De Groenhof”.
 
Vogels:
Lidia den Oudendammer, 0318 – 515542,
lidia.den.oudendammer@gmail.com.
Leden en donateurs zijn welkom, je mag introducés mee
nemen. Voor de donderdagavonden hoef je je niet aan te
melden.
 

  

18



Het Groene Blad

 

 1 

 
 
 

excursies 
 

"de Groenlingen" 
Jannie v.d. Linden 

 
John Ikkink 

Kerkewijk 254, 3904 JL Veenendaal 
 

Beatrixstraat 40, 3901 DE Veenendaal 
0318 - 522583 

 
0318 - 506521 

excursies@ivnveenendaal-rhenen.nl 
 

john.ikkink@ivnveenendaal-rhenen.nl 

   weidevogelbescherming 
 

"de Zwammen" 
Roelof de Jong 

 
Martijn Stip 

Cuneralaan 1A, 3911 AA Rhenen 
 

Roghairweg 20, 3911 CG Rhenen 
0317 – 614941 

 
0317 - 619935 

rtdejong@planet.nl 
 

stip.reijnierse-t@telfort.nl 

   vogelwerkgroep 
 

bomen en openbaar groen 
Lidia den Oudendammer 

 
Gerrit van Leeuwen 

Sterremos 26, 3904 JW Veenendaal 
 

Zandstraat 58, 3905 ED Veenendaal 
0318 - 515542 

 
0318 - 524917 

lidia.den.oudendammer@gmail.com 
 

leeuwen115@zonnet.nl 

   natuurpaden 
 

tuin "Groenhof" 
Jacque Buysse 

 
Saskia H.M. Koolen 

Boegspriet 25, 3904 PV Veenendaal 
 

Van Hogendorpstraat 21 
0318 - 550165 

 
3904 HD Veenendaal 

natuurpaden@ivnveenendaal-rhenen.nl 
 

0318 - 795452 
  hmkoolen@online.nl 

   werkgroep planten 
 

groene blad & internet site 
Ina Kok 

 
Peter van Krugten 

Groen van Prinstererstraat 7, 3904 BA V’daal 
 

W. Barentszstraat 17, 3902 DE V’daal 
0318-620845 

 
0318 - 510041 

inakokklosse@hotmail.com 
 

pjvankrugten@hetnet.nl 

   natuurtuin Diddersgoed 
 

themamiddagen 
vacant 

 
Nanda Hendriksen 

 
 

Fregat 30, 3904 SC Veenendaal 
 

 
0318 - 514759 

 
 

nandahendriksen@gmail.com 

   mediatheek 
 

werkgroep PR 
Suze Hörchner 

 
Peter van Krugten 

Kerkewijk 183, 3904 JD Veenendaal 
 

W. Barentszstraat 17, 3902 DE V’daal 
0318 - 513613 

 
0318 - 510041 

mediatheek@ivnveenendaal-rhenen.nl 
 

pr@ivnveenendaal-rhenen.nl 

   werkgroep scholen Veenendaal 
 

werkgroep scholen Rhenen 
Jannie v.d. Linden 

 
Bert Berg 

Kerkewijk 254, 3904 JL Veenendaal 
 

Houweg 6, 3921 DB Elst 
0318 - 522583 

 
0318 - 472145 of 06 - 14048655 

scholenwg@ivnveenendaal-rhenen.nl 
 

bberg@hetnet.nl 

Contactpersonen werkgroepen

Welkom nieuwe leden en donateurs

Anneke Pors Rhenendael 90 Rhenen
Nelleke Jager-van der Grift Rhenendael 19 Rhenen
Beppy Holswilder-Blom Rhenendael 21 Rhenen
Willem Heijbroek Rhenendael 149 Rhenen
Niek Duin Rhenendael 100 Rhenen
Rutger van Rijnberk Van de Geerstraat 100 Maurik
Roel van Ekeris Heuvelskamp 41 Scherpenzeel
Hendrika Achterberg ’t Koethuis 60 Veenendaal
Dhr. & mevr. Burgwal Dr. De Visserstraat 36 Veenendaal
School - Prinses Beatrix Prins Willem Alexander Park 602 Veenendaal
School - Engelenburg Fuikenweide 1 Veenendaal
BSO - Oranjeschelp (Onderwijs) David Tenierslaan 8 Veenendaal
School - J. v. Stolberg - Dillenburg Gerard Terborchstraat 21 Veenendaal
School - J.v. Stolberg - hfd + Sterke Arm Vendelseweg 30 Veenendaal
School - Johannes Calvijn Postbus 873 Veenendaal
School - Patrimonium - hfd + Dreeshof Patrimoniumlaan 1 Veenendaal
School - 't Speelkwartier Ruiterijweg 1 Veenendaal
School - Het Baken I 't Kofschip 2 Veenendaal
School - Het Baken II De Reede 71 Veenendaal
School - Rehoboth Koninginnelaan 46 Veenendaal
School - Alex, cbs P.W.A. Park 600 Veenendaal
School - De Plantage Zoete Inval 8 Veenendaal
School - Tamim, cbs Van Essenlaan 8 Veenendaal

 
Hier onder zijn de nieuwe leden en donateurs van de afgelopen maanden vermeld. Hartelijk welkom bij de vereniging!
Tot ziens bij één van de activiteiten.
 

Postbus 307, 3900 AH Veenendaal
Bezoekadres: Generatorstraat 9, 3903 LH Veenendaal
Telefoon (0318) 51 00 01, Fax (0318) 54 38 57

info@boumaninstallatie.nl
www.boumaninstallatie.nl

• Waarborg installateur voor gas- en watertechnische installaties

• Dakbedekkingen

• Aanleg, onderhoud cv-installaties en gastoestellen

• Rioleringen

• Lood- en zinkwerken

• Installeren van sanitair

• Ventilatie & aircosystemen
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www.editoo.nl

INDIEN ONBESTELBAAR:  
WILLEM BARENTZSTRAAT 17

3902 DE VEENENDAAL


