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Beste lezers, 
Hierbij de nieuwsbrief van november 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…… jeugdactiviteiten en we publiceren wandel- en fietsroutes. 

Vacatures  

IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doen we met 

natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Zelf leren en doen staan altijd centraal. 

Onze vereniging is een actieve vereniging met betrokken leden.  

Onze plaatselijke IVN-afdeling Veenendaal-Rhenen heeft een eigen Natuur- en Milieu Educatief 

centrum "De Groenhof" met een mediatheek. Wij organiseren activiteiten voor basisscholen, BSO, 

wandelingen en fietstochten, landschapsonderhoud, cursussen en jeugdactiviteiten en we 

publiceren wandel- en fietsroutes. 

Per maart 2022 ontstaan twee vacatures: 

 Voor de functie van secretaris van het verenigingsbestuur zoeken we 

iemand die de organisatorische kant van de vereniging op rolletjes kan  

laten lopen. Bestuurlijke ervaring en goede communicatieve 

eigenschappen zijn hierbij gewenst. Nadere informatie op aanvraag. 

Je moet rekenen op een wekelijkse tijdsbesteding van ongeveer  

4-8 uur.  

 Voor de functie ondersteuning secretariaat in het verenigingsbestuur 

zoeken we naar iemand met enige bestuurlijke ervaring en die - na de 

inwerkperiode -  in staat is inkomende post goed te beoordelen en ter 

afhandeling naar de juiste werkgroepen en/of vrijwilligers door te sturen. 

Nadere informatie op aanvraag.  

De wekelijkse tijdsbesteding is ongeveer 2-4 uur. 

Nadere informatie te verkrijgen bij de huidige secretaris en/of de voorzitter: 

secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.nl of voorzitter@ivnveenendaal-rhenen.nl. 

 

Nieuws rond de verhuizing 

Verhuizing Groenhof 

Zoals bij velen al bekend zal zijn gaat De Groenhof binnenkort verhuizen. De verhuisdatum is 

afhankelijk van de oplevering van ons nieuwe pand. We hebben de toezegging dat we op 3 

december de sleutel krijgen, de formaliteiten zijn echter wat IVN betreft nog (lang) niet op orde.  

Zodra zeker is wanneer we aan de slag kunnen, komt er - waarschijnlijk over enkele weken - 

een EXTRA NIEUWSBRIEF VERHUIZING uit.  
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Update verhuizing Groenhoftuin 

Even een update over de verhuizing van de groenhoftuin. Na het vorige bericht hebben zich nog twee 

vrijwilligers gemeld voor de werkgroep. Het zijn Ed de Graaf en Marlies Oosterhoff. Fijn dat we nu 

samen aan de slag kunnen.  

 

 Planten oppotten 

Vanaf maandag 8 november gaan we starten met het oppotten van 

de planten in de zintuigbakken en de overige delen van de 

Groenhoftuin die we mee willen nemen naar de nieuwe locatie. Voor 

het oppotten hebben we al een flink aantal grote binnenpotten 

ontvangen. Misschien hebben we nog wel een aantal middelmaat 

potten nodig. Mocht je nog potten hebben die je wel beschikbaar wilt 

stellen, geef het dan even aan mij door inakokklosse@hotmail.com). 

Dan kan ik als het nodig is contact met je opnemen. 

 

 Planten opslaan en vervoeren 

De opgepotte planten willen we het liefst meteen in een in een aanhanger zetten en zodra we de 

sleutel hebben, kunnen we de planten naar hun nieuwe plek brengen.  

OPROEP: Wie heeft er een aanhanger die hij wel voor enkele weken wil uitlenen aan het 

verhuisteam. De aanhanger staat dan in de Groenhoftuin. Als er geen mensen in de tuin of het 

gebouw aanwezig zijn, zit het hek op slot. 

 

 De vijver 

Ook de vijver in de Groenhoftuin moet leeggehaald worden. De 

planten en dieren in de vijver moeten veilig gesteld worden en we 

zoeken nog een logeeradres tot de nieuwe vijver klaar is. 

Heb jij een vijver of weet je veel van vijvers, dan vind je het misschien 

leuk om aan de slag te gaan met het inrichten van de nieuwe vijver, 

stuur dan een bericht naar secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.nl.  

 

Al met al is er de komende tijd veel te doen en we zijn blij met alle hulp die we krijgen. 

Met vriendelijke groet,  

Ina Kok 

 

Gevraagd: stuk plexiglas 

Om een kapot ruitje van de vlinderkast uit het documentatie-

centrum te kunnen repareren zijn we op zoek naar een stukje 

plexiglas van 55 x 30,6 cm, dikte 2 á 3 mm. Heb je nog ergens 

een stuk liggen, dan kun je contact opnemen met Cokkie 

Gadella, tel. 0318 550806. 

  

mailto:nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl
mailto:inakokklosse@hotmail.com
mailto:secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.nl


 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid of donateur bent van  
IVN Veenendaal-Rhenen. 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Een mailtje naar 
ledenadministratie@ivnveenendaal-rhenen.nl is voldoende. 

 Website: https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen 
Deze nieuwsbrief is samengesteld door Henk te Paske 
E-mail: nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl 
De gebruikte foto’s en afbeeldingen zijn, tenzij anders vermeld, rechtenvrij. 

 

Overig nieuws 

IVN Schone Stappen Wandeling 

Zaterdag 13 november om half tien is er weer 

een IVN Schone Stappen Wandeling. Deze 

wandelingen worden vier keer per jaar op 

zaterdagochtend gehouden, telkens in een 

andere wijk van Veenendaal. Gewapend met 

afvalzak en grijper gaan we aan de slag om 

zoveel mogelijk afval op te ruimen. Deze keer is 

de opruimactie in en om het winkelcentrum aan 

het Ronde Erf, Veenendaal-Noord. We starten 

tegenover de Jumbo supermarkt. Doe je ook 

mee? Opgeven bij Saskia Koolen: 

hmkoolen@gmail.com. 

 

Wolven op Planken Wambuis 

De wolf is al enige tijd aanwezig op Planken Wambuis. De 

hele natuur wordt daardoor op scherp gezet. De populatie 

edelherten verandert en raven speuren actief naar 

prooiresten. Vroege Vogels TV heeft mooie opnames uit 

het gebied, samengesteld uit beelden van zo’n 20 camera’s 

die in het gebied zijn opgehangen. Te zien zijn nog nooit 

vertoonde beelden van de Veluwse wolven in actie. Helaas 

heeft de wolf het zwaar: een werd in maart bij Ede 

doodgereden, de ander werd eind september bij Stroe 

doodgeschoten. Bekijk hier de korte film (10 min). 

 
 

Linde te Maasniel Boom van het Jaar 

De majestueuze lindeboom naast de oude 

pastorie in Maasniel is verkozen tot Nederlandse  

Boom van het Jaar 2021. De oude linde is 25 

meter hoog en heeft een omtrek van 4,5 meter. 

De monumentale boom is waarschijnlijk in 1870 

geplant door pastoor Ramakers. De winnaar gaat 

ons land vertegenwoordigen bij de Europese 

Tree of the Year-verkiezing, begin 2022. Zodra 

deze verkiezing van start gaat zullen we u weer 

vragen te stemmen op de lindeboom en wordt 

deze misschien met uw hulp ook de Europese 

winnaar! 

De verkiezing Boom van het Jaar draait niet om 

de dikste, mooiste of oudste boom, maar om 

markante bomen met een bijzonder verhaal. De 

verkiezing beleeft zijn vierde editie. 

Foto: https://m.limburger.nl  
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Openingstijden Repair Café’s 

We gooien in Nederland veel waardevolle spullen 

weg. Er worden wekelijks talloze elektrische 

apparaten en textiel afgedankt. Spullen die na een 

kleine reparatie vaak nog prima mee kunnen. Zonde 

dus om weg te gooien. 

Bezoekers aan het Repair Café nemen van huis hun 

kapotte spullen mee, zoals kleding, meubels, 

elektrische apparaten, fietsen, speelgoed. Handige 

vrijwilligers voeren vervolgens de (kleine) reparaties 

uit en proberen het defect weer te herstellen.  

Openingstijden van Repair Café’s in de komende 

weken: 

 Buurthuis Turfke Zonnebloemstraat 1, V’daal   

Vrijdag 19 nov. van 13.30 tot 16.30 uur  

 De Westpoort, Veerweg 1, 3911 TM Rhenen  

Vrijdag 26 nov. van 13.30 tot 16.00 uur 

 Het Bestegoed, Tabaksweg 20, Elst (Ut)  

Dinsdag 7 dec. van 13.30 – 16.00 uur 

 

Bijzondere vondst Moestuin de Duiventoren 

Op een natte novemberochtend, onderweg 

naar de duiventoren om gereedschap op te 

halen voor het werk in de moestuin, ligt er op 

de reling van het bruggetje een vreemde 'bal'. 

Er zitten duidelijk zichtbaar de scharen van een 

rivierkreeft in. Wat is dit? Is het een drol? Zo ja, 

van welk dier dan? Kan het ook wat anders 

zijn? Uitwerpselen van reigers zien er heel 

anders uit en andere opties verwerpen we. Wie 

kan er normaal gesproken een rivierkreeft 

vangen? 

Uiteindelijk vinden we uit - dankzij Google :-) - 

dat ook reigers braakballen produceren met 

name in de periode van het jaar dat zij geen 

gladde kikkers, maar wel harige muizen en 

mollen op het menu hebben staan. En dus ook 

rivierkreeften. 

Nu nog determineren welke soort het is 

geweest. Wie het weet mag een mail sturen 

naar moestuin@ivnveenendaal-rhenen.nl. 

Groet, Dorthy 
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Activiteiten  

Zaterdag 13 nov. 
09.30 uur 

IVN Schone Stappen Wandeling  
Opgeven: hmkoolen@gmail.com 

Start: winkelcentrum aan het Ronde Erf  
(Veenendaal Noord) tegenover de Jumbo. 

Zaterdag 13 nov. 
14.00 uur 

Wandelexcursie Blauwe Kamer 
Klik hier voor aanmelden en meer info. 

Start: Informatiecentrum .Blauwe Kamer, 
Wageningen. 

zaterdag 11 dec. 
14.00 uur 

Wandelexcursie Blauwe Kamer 
Klik hier voor aanmelden en meer info. 

Start: Informatiecentrum Blauwe Kamer, 
Wageningen. 

zaterdag 11 dec. 
13.00 uur 

Archeologische- en cultuurhistorische 
ontdekkingstocht in het Amerongse- en 
Zuilensteinse Bos. Lees meer en opgeven. 

Start: Infocentrum Utrechts Landschap, 
Veenseweg 8 Amerongen. 

 

 

 
Gewone zwavelkop 

Foto: Tineke Wouda 
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