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Beste lezers, 
Hierbij de nieuwsbrief van mei 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. 

 

Kopij Groene Blad 

Al is het weer op het moment van schrijven nog wat weinig 

lenteachtig, om maar niet van de zomer te spreken, het is toch tijd 

om vooruit te kijken naar het zomernummer. Eind mei (=31 mei) wil 

ik graag artikelen, verhalen, foto’s, mededelingen vanuit de 

werkgroepen (jullie hebben vast niet stilgezeten en allerlei plannen 

klaarliggen voor de na-corona tijd of als we weer meer 

bewegingsvrijheid krijgen) van jullie hebben ontvangen. Ik wil in de 

eerste helft van juni het blad klaar hebben en medio juni bij jullie op 

de deurmat laten deponeren. 

Ik nodig ieder lid uit een bijdrage te leveren. Het blad is van en voor 

de leden! Ik zie ze graag in groten getale in mijn mailbox 

verschijnen: redactie@ivnveenendaal-rhenen.nl. 

Bij voorbaat dank voor alle bijdragen. 

Met vriendelijke groet, Nico Bosman (redacteur) 

 

29 mei NLdoet 

Ook dit jaar zou IVN-moestuin de Duiventoren 

in maart deelnemen aan de landelijke 

vrijwilligersactie NLdoet. Vanwege corona is 

deze echter uitgesteld tot 29 mei. De 

moestuin heeft diverse klussen op het lijstje 

staan. Zoals het aanbrengen van 

houtsnippers op de paden, compost op de 

bedden en wied- en plantwerk. Je kunt je 

aanmelden als deelnemer op de site van 

NLdoet: https://www.nldoet.nl/klus/moestuin-

startklaar-maken-voor-het-seizoen.  

Wij zorgen voor een zinvolle en leuke 

klusochtend van 10.00 - 13.00 uur met 

koffie/thee en koek. 

Meer informatie bij Dorthy Reijn 

moestuin@ivnveenendaal-rhenen.nl. 
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Ria Kuijer ontvangt Koninklijke onderscheiding 

Ons IVN-lid Ria Kuijer is op maandag 26 april benoemt 

als lid in de Orde van Oranje-Nassau.  

Wij kennen haar als enthousiast lid van de werkgroep 

NatuurWerkt! Iedere laatste donderdag van de maand 

is zij daar te vinden. Ria is zeer actief en zet zich op 

allerlei manieren in om het doel van deze werkgroep te 

realiseren.  

Daarnaast is Ria op velerlei gebied actief als vrijwilliger.  

Ik noem de Veenendaalse Atletiekvereniging, het Rode 

Kruis, afdeling Veenendaal, chauffeur bij de 55 plus-

bus, de zorggroep Charim en ook bij de Stichting 

Triatlon Veenendaal. Kortom een veelheid van 

activiteiten ten dienste van de samenleving.  

Namens het bestuur van IVN Veenendaal-Rhenen 

feliciteren wij Ria van harte met deze bijzondere en 

prestigieuze onderscheiding. 

Leo Pruis, voorzitter 

 

Boekje over bomen en struiken 

In maart verscheen de Landschapswijzer. In 

het boekje staat een overzicht van bomen 

en struiken die voorkomen in de provincie 

Utrecht. Je leest er ook over de beste 

standplaats, de bloeitijd en wat allemaal 

eetbaar is. De Landschapswijzer is een 

initiatief van het Platform Kleine 

Landschapselementen en mogelijk gemaakt 

door de provincie Utrecht. 

Je vindt het boekje op de website van 

Landschap Erfgoed Utrecht. 

 

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 

Met ingang van 22 april is Carla Dik-Faber toegetreden 

tot de Raad van Toezicht van Nationaal Park Utrechtse 

Heuvelrug. Tot voor kort was zij Tweede Kamerlid voor 

de ChristenUnie. Ze werd in 2017 gekozen tot groenste 

Kamerlid. Al 25 jaar woont ze in Veenendaal. Ze heeft 

veel zin in deze prachtige nieuwe uitdaging voor een 

gebied dat ze een warm hart toedraagt. Ze hoopt als lid 

van de RvT haar grote bestuurlijke kennis en ervaring 

te kunnen inzetten ten dienste van dit Nationale Park. 

Bron: https://www.np-utrechtseheuvelrug.nl 
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Tuincentra doen mee met Jouw 

Heuvelrugtuin 

Elf tuincentra op en om Nationaal Park 

Utrechtse Heuvelrug doen vanaf 22 april mee 

met de campagne 'Jouw Heuvelrugtuin'. Een 

Heuvelrugtuin is minstens 60% groen, er 

wordt gifvrij getuinierd, biedt beschutting voor 

vogels en insecten, kan beter tegen hitte, 

droogte en wateroverlast en draagt bij aan 

voldoende drink- en grondwater. Bovendien 

vind je er planten die passen in de omgeving 

van het Nationaal Park. En… deze planten 

zijn vanaf vandaag verkrijgbaar bij de 

deelnemende Tuincentra bij jou in de buurt!  

Lees verder. 

 

Activiteiten  

29 mei NLDoet https://www.nldoet.nl 

30 mei 

15.00 - 16.00 uur 

Diddersgoed geopend 

Geen gidsen aanwezig 

Ruisseveen/hoek Goudvink 

Veenendaal 

23 juni Algemene ledenvergadering  

IVN Veenendaal-Rhenen 

Groenhof (of online) 
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