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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid of donateur bent van IVN afd. Veenendaal-Rhenen 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, een mailtje naar ledenadministratie@ivnveenendaal-rhenen.nl met de mededeling dat u 
deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, is voldoende. 

 

 

  
 
 Veenendaal, 10 december 2018. 
  
 Samen meer bereiken. Dialoogsessies. 
  

‘Samen meer bereiken’ is het thema van een zestal dialoogbijeenkomsten die IVN dit jaar verspreid over 
het land organiseert. ‘Samen’ vatten we breed op: de ene afdeling samen met afdelingen in de buurt, 
vrijwilligers samen met beroepskrachten, een actief IVN-lid samen met een incidentele vrijwilliger. Onze 
kracht is dat we een landelijke organisatie zijn, diep vertakt in de samenleving. Met duizenden vrijwilligers in 
170 lokale afdelingen en beroepskrachten in alle 
provincies. Hoe kunnen we deze kracht nog beter 
benutten? En hoe kunnen we de verbinding met de 
samenleving versterken, en nieuwe vrijwilligers blijven 
betrekken? 
Hoe doen we dat het best? Welke organisatiestructuur 
hoort daarbij? En hoe ziet onze organisatie er dan over 
10 jaar uit? Ben jij een actieve IVN’er, en wil je 
hierover meedenken? Meld je aan voor één van de vijf 
regionale bijeenkomsten. Voor de toekomst van IVN! 

 
Alle dialoogsessies starten om 18:45 (inloop met 
soep en een broodje vanaf 18:15) en zijn om 21:30 afgelopen. 

• 11 december, IVN Kantoor, Plantage Middenlaan 2c, Amsterdam (Voorafgaand kan je 
deelnemen aan een gratis rondleiding door de Hortus! Deze start om 17u voor de poort.) 

• 13 december, Duurzaamheidscentrum De Papaver, Korftlaan 6, Delft (werksessie in 
aansluiting op het Bestuurlijk Overleg - de bijeenkomst in Oegstgeest is komen te vervallen) 

 
Aanmelden via www.ivn.nl/aanmelden-dialoogsessieseden 

 
Zoals elk jaar organiseert het Bestuur van IVN 

Veenendaal-Rhenen een nieuwjaarsbijeenkomst. Dit 

jaar op 12 januari aanstaande. Zie verderop in de 

nieuwsbrief de aankondiging. 

Fijne feestdagen en een goed en duurzaam 
2019 toegewenst. 

Bestuur IVN Veenendaal-Rhenen 

mailto:ledenadministratie@ivnveenendaal-rhenen.nl
http://www.ivn.nl/aanmelden-dialoogsessieseden
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 Nieuwjaarsbijeenkomst met wandeling.  
 

Zaterdag 12 januari 2019  organiseert het IVN Veenendaal-Rhenen voor al haar leden weer de 
Nieuwjaarsbijeenkomst met –wandeling.  
 
Deze bijeenkomst vindt plaats in ons ‘NME-Centrum De Groenhof’ gelegen aan de Karel Fabritiusstraat 3 te 
Veenendaal. Het bestuur van IVN Veenendaal-
Rhenen nodigt u van harte uit daarbij aanwezig te 
zijn. U bent welkom vanaf 11.00 uur in De 
Groenhof. In de Groenhof kan er een kijkje worden 
genomen in de Mediatheek.  
 

Na de brunch, die start omstreeks 11.30 uur,  kunt u 

deelnemen aan de Nieuwjaarswandeling met 

opdrachten. Deze wandeling is ook geschikt voor 

kinderen, dus neemt u die zeker mee. Na afloop 

van de wandeling bestaat er de gelegenheid na te 

praten en zullen we toast uitbrengen op het nieuwe 

jaar. 

 Nu in de app stores: IVN Routes  
Maak de mooiste herfstwandelingen met de app IVN Routes! 
Daarmee heb je altijd meer dan 80 wandel- en fietsroutes én een 
digitale IVN natuurgids op zak. De app is ontwikkeld in 
samenwerking met IVN-afdelingen en vrijwilligers uit het hele land. 
Download IVN Routes nu gratis voor iOS of Android.  
 

De makers achter de IVN routeapp  
De nieuwe IVN routeapp staat live. Met deze app maak je de mooiste wandelingen en geniet je van de leukste 
natuurweetjes die op je pad komen. De trotse makers, Hans Hogenbirk en Rogier Jacobse, vertellen je de ins 
en outs. 
 

Doe-tip: bouw een egelhuis  
Is jouw tuin al voorbereid om een nieuwe tuingast te verwelkomen deze 
winter? Help egels overwinteren en bouw een egelhuis. Download de stap-
voor-stap instructie om aan de slag te gaan! 
 

17 januari: Winterherkenning van bomen en struiken 

Veel bomen en struiken zijn aan de bladeren te herkennen. Maar hoe herken je een boom in de winter? Dit leer 
je op 17 januari tijdens de eerste Oostbroeklezing van het jaar 2019: Winterherkenning van bomen en struiken 
in bos en veld. Dit keer met bijpassende excursie. Leer in de buitenlucht loof- en naaldbomen te herkennen. Na 
deze excursie wordt een winterwandeling nog leuker!  
 
Geef je hier op voor de lezing en de excursie  

Duurzaamheids(maak)weekend 2019  
Het duurzaamheidsweekend van 2019 komt eraan! Een heel weekend lang komen we met allemaal IVN'ers die 
duurzaamheid een warm hart toedragen samen. Dit keer niet alleen om met elkaar te praten en nieuwe dingen 
te leren, maar ook om aan de slag te gaan. Van 29 maart tot 31 maart in Oldebroek. Kom jij ook? 
 
Bekijk hier het programma! 
 
Nationale vogeltelling 
Op 25, 26 en 27 januari is de jaarlijkse nationale Tuinvogeltelling. Doe ook mee; het is leuk en nuttig! 
 

https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/ceb54a08-c234-4f89-9d7b-2142a346c2b7/2662
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/ceb54a08-c234-4f89-9d7b-2142a346c2b7/2701
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/ceb54a08-c234-4f89-9d7b-2142a346c2b7/2701
https://ivn.us7.list-manage.com/track/click?u=c2372c9457f1b37ebe11dc33b&id=5d2c041d94&e=0ae9884b26
https://ivn.us7.list-manage.com/track/click?u=c2372c9457f1b37ebe11dc33b&id=c843e1649e&e=0ae9884b26
https://ivn.us7.list-manage.com/track/click?u=c2372c9457f1b37ebe11dc33b&id=53143e02f3&e=0ae9884b26
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12 februari: (Wilde) bijen  
De bij staat volop in de belangstelling. Steeds meer mensen komen in 
actie voor de bij. Dat is hard nodig! Monique Quaedackers is voorzitter 
van de bijenhoudersvereniging Utrecht en heeft zich ook in de wilde bij 
verdiept. Ze gaat in op verschillende soortgroepen en de biologie van 
de bij. Voedsel-voorziening, bestuiving, voortplanting. Het komt 
allemaal voorbij op 12 februari.  
 
Meld je hier aan!  
 

Activiteiten. 
 
Zaterdag 22 december. 
De Plantenwerkgroep organiseert een Naaldbomenexcursie naar De Dreijen en Hinkeloord o.l.v. Leny 
Huitzing (0317-417943, 0614061898).Nederland kent slechts drie soorten inheemse naaldbomen: de 
Jeneverbes, de Taxus en de Grove den hoewel er over de laatste discussie is. Gelukkig zijn in De Dreijen en 
Hinkeloord rond 1900 veel soorten naaldbomen uit de gematigde streken aangeplant en zelfs uit de Alpen en de 
Himalaya. Er zijn heel mooie, grote exemplaren bij met een grote variatie in naalden, kegels en schors. 
Interessant is dat er ook ‘levende fossielen’ zijn als de Ginkgo en de indrukwekkende Mammoetbomen en 
Kustsequoia’s. Die laatste twee soorten treft men aan in de 
bruinkool die nabij Keulen grootschalig wordt gewonnen. 
Tsuga’s (Hemlocksparren) zijn gevonden in de klei van 
Tegelen, uit het Tiglien, de eerste warme periode van ‘de’ 
ijstijd; deze mooie bomen stierven hier pas uit in het 
Cromerien (800.000 – 450.000 jaar geleden).  
Verzamelen om 13.30 uur bij de ingang van Hinkeloord aan 
de Generaal Foulkeslaan. Bel in geval van slecht weer rond 
12.45 uur naar een bovengenoemd telefoonnummer om te 
horen of de excursie wel doorgaat. Gaat de excursie niet 
door, dan is er zaterdag 5 januari een herkansing, 
eveneens om 13.30 uur. 
 
 
Vrijdag 28 december. 
Vogelexcursie naar Strijen en de Biesbosch o.l.v. Wim Haver. In 
Strijen zitten alle soorten ganzen, de Biesbosch heeft steltlopers en 
roofpieten. Vertrek vrijdag 08.00 uur vanaf het Olympiaplein (westzijde). 
Brood en drinken mee. Opgeven i.v.m. carpoo-len bij Wim Haver (niet 
eerder dan 4 weken van tevoren en op zijn laatst op de donderdag vóór 
de excursie) via wim@haver.nu of 06-16484728. Maximum aantal 
deelnemers is 12.  
 
Zaterdag 28 december. 
Excursie korstmossen. Informatie: Christa Heyting 0318-415673 of c.heyting10@hetnet.nl 
 
Dinsdag 1 januari 2019 
Nieuwjaarswandeling Bennekomse Bos en Heitje Start:  14.00 uur slagboom aan het eind van de 
Hullenberglaan in Bennekom      N 51 59 48.3,E 5 41 20.0  Informatie:Hans Westendorp 0318418465; Jeltje 
Zeelenberg 0318413486 
 
Zaterdag 19 januari 2019. 
Wintervogels op het Wekeromse Zand  Start  9.00 uur Hoofdingang 
aan de Lichtenvoordseweg (achter      de voormalige vuilstort). 
Duur: 2 uur       N 52 5 56.8  E 5 41 46.1 Informatie:   Dick van 
Houwelingen 0318591531; Wiebe Verbaan 0318611947 

 

 

https://ivn.us7.list-manage.com/track/click?u=c2372c9457f1b37ebe11dc33b&id=75eca64512&e=0ae9884b26
mailto:wim@haver.nu
mailto:c.heyting10@hetnet.nl

