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Bouwtekening ingang 

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 vier 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 naar nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl. 
Veel leesplezier gewenst. 

 

Van de bestuurstafel……. 

Gezocht: lid Financiële Commissie 2022 

Jaarlijks worden jaarrekening en boekhouding 

van IVN Veenendaal-Rhenen door twee IVN-

leden gecontroleerd en beoordeeld: het gaat 

hier immers om het geld van onze vereniging. 

Op de Algemene Leden Vergadering van 23 

juni 2021 is één van de van de 

commissieleden (volgens rooster) afgetreden. 

De ledenvergadering is dus op zoek naar een 

nieuw lid voor de Financiële Commissie. 

 

Ben je in deze klus geïnteresseerd? 

Jouw taak is het om samen met het andere lid 

van de Financiële Commissie in het voorjaar, 

voorafgaand aan de Algemene Leden 

Vergadering 2022, de administratie 

steekproefsgewijs te controleren en de 

jaarrekening te beoordelen op correctheid en 

getrouwheid. Je bent hier een aantal avonden 

mee aan de slag. Het spreekt voor zich dat je 

behoorlijke affiniteit hebt met (jaar)cijfers en 

boekhouding. Daarnaast ben je in staat om de 

grote lijnen van het financiële beleid te 

doorgronden. 

Indien een geschikte kandidaat (m/v) zich 

meldt, dan zal deze (via Nieuwbrief of Het 

Groene Blad) aan de leden worden 

voorgesteld ter benoeming bij acclamatie. 

Reacties graag zenden aan: 

secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.nl. 

 

Verhuizing De Groenhof  

Binnenkort gaat het echt gebeuren: de verhuizing 

van IVN Veenendaal-Rhenen naar De nieuwe 

Groenhof. De aannemer is volop aan het 

verbouwen, zodat we straks een fraai, praktisch, 

energiezuinig en duurzaam nieuw onderkomen 

hebben. Volgens de planning kunnen we in 

december 2021 verhuizen. 

Dat is nogal een onderneming. Twintig jaar lang 

spullen verzameld. Nu uitzoeken, inpakken en 

verhuizen. Uitzoeken en inpakken doen we in 

oktober en november, we zetten alles klaar in 

dozen en meterbakken, zoveel mogelijk in 

rolcontainers. Op één (zater?)dag in december een  

vrachtwagen met laadklep: laden, rijden en lossen. Daarna de gróte klus: inrichten en uitpakken. Daar 

nemen we ruim de tijd voor tot en met in ieder geval januari. 
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Hulp is welkom! 

 De meeste verhuismaterialen kunnen we huren, maar dozen 

moeten we kopen. Zonde… voor eenmalig gebruik. Iedereen 

die weleens verhuisd is kent dit probleem. 

 Heb jij stevige (professionele) verhuisdozen die IVN mag 

lenen of hebben? Meldt dit aan via 

secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.nl. 

 Misschien wil je op de verhuisdag meehelpen met laden, 

lossen en sjouwen. Kun of wil je dat niet? Dan kun je wellicht in 

de ondersteunende dienst helpen. Koffie en thee en 

(zelfgebakken) koek zijn zeker nodig. Soep en brood voor 

tussen de middag, ik roep maar wat! 

 Ben je (in principe) bereid om op één verhuisdag (datum n.t.b.) te sjouwen of een of andere 

manier een bijdrage te leveren? Meldt je dan aan op het eerdergenoemde mailadres. 

 Het regelen van zo’n verhuizing is een vak op zich. 

 Ben je goed in organiseren en heb je ervaring met verhuizen? Dan kunnen we jouw hulp prima 

gebruiken. Samen met de secretaris zorg je ervoor dat alles rond de verhuizing op rolletjes loopt. 

Via het genoemde mailadres kun jij je aanmelden. 

We zien je reactie met belangstelling tegemoet! 

Terzijde: op de oproep voor tuinverhuizers (vorige maand) reageerden DRIE personen: geweldig! 

Deze klus is inmiddels in goede handen. 

Namens het bestuur, Hans Hardeman 

 

Verhuizing Groenhoftuin 

Een tuin verhuizen is een niet-alledaagse klus. Daarom is een "tuinverhuis-werkgroepje" gevormd om 

alvast te starten met de nodige voorbereiding.  

De werkgroep bestaat uit: 

- Hanneke Baretta 

- Kees den Oudendammer 

- Arie Rijneveld 

- Hans Hardeman 

- Ina Kok 

Bloempotten gezocht 

Voor deze verhuizing hebben we geen 

verhuisdozen maar wel tientallen grotere 

bloempotten (binnenpotten) nodig van minimaal 

15cm doorsnede, maar liever nog groter. Heb je 

nog bloempotten staan die we voor de verhuizing 

mogen gebruiken, dan kun je deze afgeven bij de 

Groenhof. Iedere woensdagmiddag is Arie vanaf 2 

uur in de tuin van de Groenhof aanwezig en hij 

kan de potten in ontvangst nemen. 

Al vast bedankt voor de hulp. 
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Foto: Pieter Oomen 

Overig nieuws 

Weken van Duurzaam Veenendaal  

Van 4 t/m 16 oktober zijn de Weken van 

Duurzaam Veenendaal. Bomvol leuke en 

inspirerende activiteiten. Samen met 

Veenendaal4Fair en andere partners hebben 

we een heel gevarieerd programma gemaakt, 

dus ook voor jou zit er vast iets leuks bij. 

Voor de meeste activiteiten vragen we je om je 

vooraf aan te melden. Vol=vol!  De meeste 

activiteiten zijn gratis, voor een aantal 

activiteiten wordt een bijdrage gevraagd. Klik 

hier voor het programma. 

 

Duurzaamheidscafé weer van start 

Op 13 oktober, in de tweede Duurzame Week, opent 

het Duurzaamheidscafé weer haar deuren. De zaal 

van de Cultuurfabriek gaat open om 19.30 uur en om 

20.00 uur gaat het programma van start. Het 

Duurzaamheidscafé is een initiatief van Samen 

Duurzaam Veenendaal (SDV). 

Programma: 

 Opening door wethouder Engbert Strobosscher 

 Een pubquiz in groepjes van twee.  

 Presentatie van het Duurzame Ommetje, een 

duurzame fietsroute in en om Veenendaal.  

 Een tiental bedrijven en winkels uit het Duurzame 

Ommetje presenteren zich op een pitch.  

 Rond 22.00 uur sluiten we af met nog wat 

informatie over het FabLab en over de afsluiting 

van de Duurzaamheidsweken op 16 oktober.  

Het belooft weer een informatieve avond te worden 

met een gevarieerd aanbod. 

 

Informatieavond opleiding IVN-natuurgids 

De IVN-afdelingen Ede, Zuidwest-Veluwezoom 

en Veenendaal-Rhenen en de KNNV 

Wageningen en omstreken organiseren op 

dinsdagavond 26 oktober in Veenendaal een 

informatieavond over de nieuwe 

Natuurgidsenopleiding. De opleiding, die 

ongeveer anderhalf jaar duurt, start begin 2022 

en is bedoeld voor iedereen die zich actief in wil 

zetten voor de natuur: als gids of als 

organisator van educatieve activiteiten. Klik hier 

voor meer informatie. 
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Foto: Tineke Wouda 

Duurzame fietsroute 

Het platform Samen Duurzaam Veenendaal en de 

plaatselijke IVN-werkgroep Natuurpaden heeft het 

initiatief genomen tot het ontwikkelen van een 

duurzame fietsroute. Het ‘duurzame ommetje’ voert 

langs meer dan twintig bedrijven en winkels in en om 

Veenendaal die lokale producten aanbieden. Deze 

lokale producten zijn zoveel mogelijk biologisch 

geteeld of ze zijn bezig om dit zo snel mogelijk te 

realiseren. 

De duurzame fietsroute wordt tijdens het 

Duurzaamheidscafé (13 oktober) gepresenteerd. 

Bezoekers kunnen gratis een boekje met de route 

meenemen. 

 

Overdracht Binnenveldse Hooilanden  

Op 25 september was de officiële overdracht 

door Provincie en Waterschap van het 

natuurgebied De Binnenveldse Hooilanden aan 

de beheerders Mooi Binnenveld, Coöperatie 

Binnenveldse Hooilanden en Staatsbosbeheer. 

De plechtigheid vond plaats op boerderij De 

Hooilanden, lid van Coöperatie Binnenveldse 

Hooilanden. Meer dan 200 personen hadden 

zich voor deze dag aangemeld. Er waren 

excursies onder leiding van deskundige gidsen. 

Het was een zeer geslaagde dag. 

  

Protestmars tegen bomenkap Amelisweerd  

Heb je hart voor Amelisweerd: laat op 14 oktober je 

stem horen tegen de kap van 800 bomen! SvA 

(Studenten voor Amelisweerd) organiseert dan een 

protestmars van de binnenstad van Utrecht naar het 

bos. Met de gerecyclede spandoeken van het vorige 

protest willen we samen een lopend lint vormen.  

Planning: 

 - 14:00 verzamelen in de binnenstad 

 - 14:30-15:30 sprekers 

 - 15:30 vertrekken richting Amelisweerd 

 - 17:00-18:00 muziek, soep en infostandjes van 

groene organisaties  

Als je niet mee wil of kan lopen ben je ook vanaf 

16:00 welkom in het bos! 
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Petitie 'Red bijen en boeren' succesvol 

Het burgerinitiatief 'Red bijen en boeren' heeft 

haar doel behaald: meer dan een miljoen 

handtekeningen zijn binnen. De Europese Unie 

moet nu serieus gaan nadenken over het 

uitbannen van landbouwgif. De initiatiefnemers 

willen dat het gebruik van synthetische 

pesticiden in 2030 met 80 procent is 

afgenomen. In 2035 moeten er helemaal geen 

pesticiden meer worden gebruikt. 

Het systeem dat boeren door supermarkten 

worden gedwongen om zo goedkoop mogelijk 

te produceren is funest voor de natuur. Het is 

voor deze sector daardoor vrijwel onmogelijk 

om over te stappen op een duurzame manier 

van landbouw. 

 

Veenendaal Schoon 

Er ligt in Veenendaal op veel plekken veel zwerfvuil. 

En om netjes de winter in te gaan, willen we samen 

de handen uit de mouwen steken. Iedereen kan 

meedoen: alleen, samen met de buurt, school, 

instelling of sportvereniging. De gemeente zorgt voor 

knijpers, hesjes en haalt het verzamelde zwerfvuil op. 

Op zaterdag 30 oktober houden we onze grote 

opschoondag in de wijk Engelenburg. Van 11.00 tot 

12.30 uur gaan we de buurt rondom Wijkcentrum 

Panorama aan De Tinneweide zwerfvuilvrij te maken. 

De Wethouders van Veenendaal doen ook mee. Doe 

je ook mee? Graag vooraf aanmelden. 

 

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 

georganiseerd op zaterdag 30 oktober. Lees 

verder. 
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IJzertijdboerderij 
Foto: Henk te Paske 

Leven als in de ijzertijd 

Geldersch Landschap & Kasteelen organiseert op  

16 oktober in samenwerking met gemeente Ede, 

PRAE, AWN en Museum Lunteren een dag over 

leven in de ijzertijd. 

Ervaar zelf hoe het werken en leven er in de ijzertijd 

aan toe ging. Kom ook weven of sieraden maken, 

bekijk de ijzertijdboerderij en een computer-

reconstructie van een ijzertijderf. 

Waan je een echte archeoloog door scherven aan 

elkaar te plakken, wandel mee met de boswachter of 

bezoek het mammoetjong in Museum Lunteren en 

leer daar meer over het leven van vroeger. De 

deelname is gratis en is van 10.30 - 16.30 uur. De 

IJzertijdboerderij ligt aan de Vijfsprongweg in 

Lunteren.  

 

Moestuin de Duiventoren 

De herfst heeft zijn intrede gedaan. En we 

hebben een mega-oogst aan pompoenen! 

Er is andijvie, pastinaak en volop boerenkool en 

palmkool. Bieten, wortels en Nieuw-Zeelandse 

spinazie doen het nog prima en de aardappelen 

staan kistenvol in de duiventoren opgeslagen. 

Ook zijn er nog diverse kruiden en bloemen. 

De moestuin is tijdens de werkochtenden/-

middagen open voor bezoek en afname van de 

oogst. Meewerken mag op vrijdag en zaterdag 

altijd, voor de dinsdag hebben we op dit 

moment voldoende vrijwilligers.  

Alles onder voorbehoud van het weer. 

Openingstijden: 

 Alle dinsdagochtenden vanaf 9.00 uur 

 Vrijdag 15 en 29 okt. en 5 nov. vanaf 13.30 

uur 

 Zaterdagochtend 23 okt. en 13 nov. vanaf 

9.30 uur 

Adres: oude Veensegrindweg tegenover en 

tussen huisnummers 13 en 19, door de wei met 

het appellaantje naar de duiventoren. De 

moestuin ligt vóór de duiventoren. Meer 

informatie bij Dorthy Reijn, 

moestuin@ivnveenendaal-rhenen.nl. 
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Activiteiten  

4 t/m 16 oktober Weken van Duurzaam Veenendaal Zie Programma 

Woensdag 13 okt. 

20.00 uur 

Duurzaamheidscafé Cultuurfabriek, Kees Stipplein 74 

Veenendaal 

Woensdag 13 okt. 

20.00 - 21.30 uur 

Online-lezing “Wat bomen ons vertellen” Aanmelden 

Donderdag 14 okt. 

14.00 uur 

Protestmars bomenkap Amelisweerd Domplein Utrecht 

Vrijdag 15 okt 

13.30 tot 16.30 uur 

Repaircafé Veenendaal Buurthuis Turfke Zonnebloemstraat 1, 

3905 ZC Veenendaal 

Zaterdag 16 okt. 

10.30 - 16.30 uur 

Leven als in de ijzertijd IJzertijdboerderij Vijfsprongweg Lunteren 

Zaterdag 20 okt. 

14.00 uur 

Wandelexcursie Blauwe Kamer 

Klik hier voor aanmelden en meer info. 

Start: Informatiecentrum Blauwe Kamer, 

Wageningen 

Vrijdag 22 okt. 

13.30 - 16.00 uur 

Repaircafé Rhenen De Westpoort, Veerweg 1, 3911 TM 

Rhenen 

20 t/m 30 oktober Actieweken Veenendaal Schoon Zie de website Duurzaam Veenendaal. 

Zondag 24 okt.  

15.00 - 16.00 uur 

Natuurtuin Diddersgoed geopend 

Aanmelden: cokkiegadella@hotmail.com 

Hoek Goudvink/Ruisseveen 9 

Veenendaal  

Dinsdag 26 okt. 

19.30 uur 

Informatieavond opleiding IVN-natuurgids. 

Meer info. 

De Groenhof, Karel Fabritiusstraat 3 

 

Zaterdag 30 okt. 

17.30 - 19.00 uur 

Knörren van de damherten. Excursie door 

Ron Martens. 

Zie ook de info op onze website. 

Opgeven bij Janny Groenleer: 

jannygroenleer@hotmail.com of 

tel. 06 195 578 21 

Zaterdag 30 okt. Nacht van de Nacht  

Dinsdag 2 nov. 

13.30 - 16.00 uur 

Repaircafé Elst (Ut) Het Bestegoed, Tabaksweg 20 te Elst 

Zaterdag 6 nov. 

14.00 uur 

Wandelexcursie Plantage Willem III. 

Klik hier voor aanmelden en meer info. 

P-plaats tussen Elst en het ecoduct 

aan de N225 tussen Rhenen en Elst. 
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Schapen in herfstsfeer 

Foto: Tineke Wouda 
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