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Beste lezers, 
Hierbij de nieuwsbrief van december 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. 

Verhuizing De Groenhof uitgesteld 

In de nieuwsbrief van november werd gemeld 

dat De Groenhof binnenkort gaat verhuizen, 

met een verhuisdatum die afhankelijk is van de 

oplevering van ons nieuwe pand. De 

technische oplevering heeft op 3 december 

plaatsgevonden. Het huurcontract was toen 

nog niet getekend, daarover zijn we nog met 

de gemeente in overleg. Zodra dit contract 

rond is, starten we de verhuizing op. 

Er is veel te zeggen over de ontstane situatie. 

Deze nieuwsbrief leent zich daar niet voor. Het 

bestuur kan alleen melden dat de verhuizing 

helaas even moet worden uitgesteld. 

Zodra zeker is wanneer we aan de slag 

kunnen, komt een EXTRA NIEUWSBRIEF 

VERHUIZING. 

 

Lid Financiële Commissie 2022 gevonden 

In de nieuwsbrief van oktober 2022 schreven 

we dat de ledenvergadering op zoek was naar 

een tweede lid voor de Financiële Commissie 

(F.C.). Direct na het uitkomen van de 

nieuwsbrief meldde zich een kandidaat. 

 

Benoeming lid Financiële Commissie 

Uitsluitend de algemene ledenvergadering van 

IVN Veenendaal-Rhenen kan een lid in de F.C. 

benoemen. 

 

Procedure 

Het bestuur roept de Algemene Leden 

Vergadering (A.L.V.) niet apart voor deze 

benoeming bij elkaar, maar stelt een 

alternatieve benoemingsroute voor. 

Namelijk: benoeming bij acclamatie (met 

algemene goedkeuring, zonder hoofdelijke 

stemming aannemen/verkiezen). 

 

Kandidaat 
De te benoemen kandidaat is ons 

gewaardeerde lid Henk de Kleuver. Met zijn 
grote ervaring in besturen en financiële zaken 

is hij bijzonder geschikt. Er hebben zich geen 
tegenkandidaten gemeld. 

 
Benoeming 

Het bestuur stelt de algemene 
ledenvergadering voor om Henk de Kleuver bij 

acclamatie te benoemen tot lid van de F.C. 
voor het boekjaar 2021. 

 
Bezwaren 

IVN-Leden kunnen eventuele bezwaren tegen 
(a) de procedure en (b) de kandidaat binnen 

vier weken na het uitkomen van deze 
nieuwsbrief gemotiveerd kenbaar maken aan 

de algemene vergadering, per mail via de 
secretaris: secretariaat@ivnveenendaal-

rhenen.nl. 
Indien er géén gegronde bezwaren tegen deze 

procedure en/of de benoeming worden 
ingebracht, zal de benoeming per 10 januari 

2022 effectief zijn. 
 

Namens het bestuur, 
Hans Hardeman, secretaris 
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Overig nieuws 

Trots op IVN! 

Op 16 november werd het IVN in het zonnetje 

gezet! Namens landelijk IVN nam directeur 

Jelle de Jong de Prins Bernhard Cultuurfonds 

Prijs 2021 in ontvangst van niemand minder 

dan koningin Maxima. Het prijzengeld wordt 

geïnvesteerd in het IVN Groene 

Schoolpleinenfonds voor basisscholen en het 

IVN Bloeiproject: Proeftuin tot bloei! 

Het winnen van deze prijs voelt voor IVN als 

een bekroning op het vele werk dat de 

afgelopen jaren door de organisatie, maar 

zeker ook door de vele vrijwilligers, is verzet. 

Lees hier meer. 

 

Beleef de natuurkalender 

Wil je ook in 2022 meer naar buiten? Geniet van de 

natuur met de IVN Beleef de natuur-kalender 2022! 

De kalender biedt je het hele jaar door tips en 

inspiratie om de natuur in te gaan. De kalender zit 

boordevol doe-tips, buitenactiviteiten en interessante 

natuurweetjes. Dat is niet alleen leuk, het is ook nog 

eens goed voor je gezondheid én je geluksgevoel. 

Download de natuurkalender. 

 
De wolf van de Utrechtse Heuvelrug 

Natuurgebied De Blauwe Kamer geeft een 

realistisch beeld hoe de Utrechtse Heuvelrug er 

in het verleden heeft uitgezien. Dat was de tijd 

dat de wolf en zijn prooidieren het landschap 

bepaalden. Na eeuwen vervolging door de 

mens is de wolf weer terug in Nederland. Hij 

heeft zich gevestigd op de Veluwe. Frans Vera, 

ecoloog en natuurbeschermer en Patrick 

Greeven van IVN De Bilt zien een toekomst 

voor de wolf op de Heuvelrug. 

In de serie Levende Monumenten, een 

productie van Regio TV De Bilt en RTV Zeist, is 

een bijzondere aflevering tot stand gekomen 

over de kansen van de wolf op de Heuvelrug. 

De boeiende videoproductie duurt 13 minuten 

en werd op 31 oktober uitgezonden. Kijk hier. 
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Archeovlog over grafheuvels en raatakkers  

Voor archeologen zijn grafheuvels ware schatkamers. 

De manier waarop overledenen werden begraven en 

de giften die ze meekregen in hun graf, gunnen ons 

een blik op het leven van onze verre voorouders. 

Alexander van de Bunt is vlogger met een passie voor 

archeologie. In de tweede aflevering van ‘Alexanders 

Archeovlog’ gaat hij in de bossen op de Amerongse 

Berg bij Elst op zoek naar het verborgen verleden 

achter de grafheuvels en raatakkers van de Utrechtse 

Heuvelrug. 

Klik hier voor zijn tweede archeovlog: Grafheuvels en 

raatakkers op de Utrechtse Heuvelrug 

 

Activiteiten  

Zaterdag 11 dec. 
10.00 uur 

Excursie Blauwe Kamer 
Opgeven: klik hier. 

Start: Informatiecentrum Blauwe Kamer, 
Wageningen 

Zaterdag 15 jan. 
13.00 uur 

Archeologische en cultuurhistorische 
wandelexcursie in het Amerongse- en 
Zuilensteinse Bos. Meer info. 

Start: Infocentrum Utrechts Landschap 
Veenseweg 8 Amerongen 

 

 

Roodborst 

Foto: Tineke Wouda 
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