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Beste lezers, 
Hierbij de nieuwsbrief van oktober met weer een aantal voor u geselecteerde wetenswaardigheden 
rond natuur en duurzaamheid. Door zijn maandelijkse verschijning is de nieuwsbrief een 
aanvulling op ons Groene Blad, dat vijf keer per jaar verschijnt.  
Iedere maand rond de tiende komt er weer een nieuwe nieuwsbrief uit. Kopij kan uiterlijk tot de 
6e van de maand worden verstuurd aan nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl. 
Veel leesplezier gewenst. 

 

Trefpunt Duurzaamheid 

Trefpunt Duurzaamheid is sinds 9 oktober drie 

dagen per week open: op donderdag, vrijdag en 

zaterdag. Hier kun je terecht met al je vragen over 

energiebesparende producten en oplossingen. 

In het Trefpunt is ook de pop-up store 

#bétergeschikt! Deze winkel en werkplaats van 

Veenendaal4Fair verkoopt duurzame en circulaire 

producten, zoals tassen, kussens, bekers en nog 

veel meer. Ieder artikel heeft een eigen uniek 

verhaal. 

Het Trefpunt is een initiatief van de gemeente 

Veenendaal en Coöperatie ValleiEnergie, een 

regionale energiecoöperatie die 100% groene, 

regionale energie wil bevorderen. 

Trefpunt Duurzaamheid is te vinden op Passage 24, 

Veenendaal, tegenover automatenwand Appeltje-

Eitje. 

 

De beuk met Jaap 

IVN lanceert de IVN Podcasts, een 

podcastserie waarin de luisteraar mee op 

pad wordt genomen door een IVN 

Natuurgids. Iedere aflevering maak je 

kennis met een andere gids en wordt een 

ander natuuronderwerp aangesneden. De 

eerste aflevering neemt Jaap je mee om 

alles te vertellen over de beuk. Want hoe 

herken je eigenlijk een beuk? En wat 

gebeurt er als de zon recht op de bast 

van de beuk gaat schijnen? 

Op Natuur Academie Online staan nog 

meer podcasts van IVN. Je kunt ze 

beluisteren via je favoriete podcast-app of 

via deze deze website. 

mailto:nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl
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https://natuuracademieonline.ivn.nl/resources/ivn-podcasts
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Nacht van de Nacht 

Laat het donker donker en ontdek hoe 

mooi de nacht is tijdens de Nacht van de 

Nacht. De Nacht van de Nacht is een 

jaarlijks evenement georganiseerd door 

de Natuur- en Milieufederaties. Tijdens de 

Nacht van de Nacht worden er door het 

hele land honderden evenementen 

georganiseerd in het donker en doven 

honderden bedrijven en gemeenten 

lichten van gebouwen en 

reclameverlichting. Dit jaar wordt de 

Nacht van de Nacht voor de 16e keer 

georganiseerd op zaterdag 24 oktober 

2020. Lees verder. 

 

Dag van de Trekvogel 

De Dag van de Trekvogel (10 oktober) is een 

jaarlijkse dag waarbij er extra aandacht wordt 

gevraagd voor trekvogels. Het evenement wordt 

twee keer per jaar gehouden. Zowel op de tweede 

zaterdag in mei als de tweede zaterdag in oktober. 

De Internationale Dag van de Trekvogel is een 

initiatief van de Verenigde Naties om mensen 

bewust te maken van de noodzaak om trekvogels 

en hun habitat te beschermen. Het heeft een 

wereldwijd bereik en is een effectief middel om 

mensen wereldwijd bewust te maken van de 

gevaren die deze vogels elk jaar trotseren, van 

hun ecologisch belang en de noodzaak ze te 

beschermen. Lees verder. 

  

mailto:nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl
https://www.nachtvandenacht.nl/
https://www.worldmigratorybirdday.org/about
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Activiteiten 

Zaterdag 10 okt. 

14.00 uur 

Paddenstoelenexcursie in Kwintelooijen 

Gids: Ernst van Rijssel  

Aanmelden: ernst.v.rijssel@gmail.com 

Start: P-plaats Kwintelooijen 

Oude Veensegrindweg 39, 3911 

TA Rhenen 

Woensdag 21 okt. 

14.00 uur 

Oma-opa en kleinkinderen excursie 

Gidsen: Karin Houtzager en Janny Groenleer  

Aanmelden: Janny Groenleer  

Tel. 06 19 57 28 21 

Start: Hoek Slapersdijk en 

Dijkstraat-west Veenendaal  

 

Zondag 25 okt.  

15.00 - 16.00 uur 

Natuurtuin Diddersgoed geopend 

Gidsen: Gerrit van Leeuwen, Cokkie Gadella  

Aanmelden via tel. 0318 550806 

Hoek Goudvink/Ruisseveen 9 

Veenendaal  

Zaterdag 14 nov. 

9.30 uur 

IVN Schone Stappen Wandeling  

Aanmelden: hmkoolen@gmail.com 

Start: Winkelcentrum Ronde Erf, 

Wijk Dragonder, Veenendaal  

 

Activiteiten andere afdelingen 

Zaterdag 10 okt. Internationale Dag van de Trekvogel  

10 - 25 oktober Week van Ons Water  

Zaterdag 24 okt. Nacht van de Nacht  

Zaterdag 7 nov.  

14.00 uur 

Wandelexcursie op Plantage Willem III 

Aanmelden via deze link.  

Start: P-plaats tussen Elst en het 

ecoduct aan de N225 tussen 

Rhenen en Elst 

Woensdag 11 nov. 

14.00 uur 

Wandelexcursie Blauwe Kamer 

Aanmelden via deze link.  

Start: Infocentrum Blauwe Kamer 

15, 6702 PA Wageningen 

 

mailto:nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl
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