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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 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. 

 

Open Dag De Groenhof 

Op 21 mei van 10.00-15.00 uur is op De Groenhof 

een Open Dag voor de hele wijk. Het gebouw wordt 

om 11.00 uur officieel geopend door een 

vertegenwoordiger van de gemeente. Ook de pers is 

aanwezig. Er vinden allerlei leuke activiteiten plaats, 

niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassen. 

Dit alles onder het genot van een hapje en een 

drankje. Natuurlijk mogen de IVN-leden niet 

ontbreken op deze feestelijke dag. We rekenen dan 

ook op een flinke opkomst! 

 

Hulp gevraagd op de Bijenmarkt 

We zoeken minimaal 5 mensen die op zaterdag 

2 juli van 10.00 tot 15.00 uur een dagdeel willen 

helpen op de Bijenmarkt. 

Deze wordt gehouden bij het 

Pannenkoekenhuis (Nieuweweg Noord). 

Nodig zijn twee mensen om de stand op te 

bouwen en een stel om de kraam weer af te 

breken en de spullen terug te brengen naar De 

Groenhof. De vijfde persoon zal paraat staan in 

geval van ziekte of andere calamiteit. Cokkie 

Gadella zorgt ervoor dat het materiaal klaar 

staat en weer opgeruimd wordt. Aanmelden bij 

Cokkie Gadella:  0318 550806. 

 

Opentuindag IVN-moestuin de Duiventoren 

Op zondag 5 juni, Eerste Pinksterdag, is moestuin de 

Duiventoren geopend om kennis te maken met het 

biologisch telen van groenten en kleinfruit en om te 

genieten van een levendige moes- en bloementuin. 

De Vereniging Velt houdt zich voornamelijk bezig met 

ecologisch (moes)tuinieren en organiseert al járen 
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opentuindagen met Pinksteren. En dit jaar doet ook 

onze moestuin mee! 

Wil je deze mooie plek weleens van dichtbij bekijken? 

Je bent welkom tussen 10.00 en 16.00 uur, Oude 

Veensegrindweg tegenover nummer 13 (Landgoed 

Remmerstein).  

Er is geen parkeergelegenheid voor auto’s, dus kom 

te voet of op de fiets. 

 

Vrijwilligers uilenwerkgroep gezocht 

Als coördinator van de uilenwerkgroep 

Rhenen/Veenendaal probeert Otto Vloedgraven 

(Projectmedewerker Agrarische 

Natuurvereniging het Binnenveld) samen met 

de ANV Het Binnenveld nieuwe vrijwilligers te 

werven voor de uilenwerkgroep 

Rhenen/Veenendaal. 

Er is een informatieavond op dinsdagavond 17 

mei in Achterberg. Interesse?  06 28870603. 

 

Arnhem bijvriendelijkste gemeente  

De gemeente Arnhem is door Nederland Zoemt tot 

bijvriendelijkste gemeente gekozen. Op 11 maart 

werd de prijs uitgereikt. Door de hele stad zijn kleine 

en grote bijenoases te vinden, van geveltuintje tot 

stadspark. De jury roemt Arnhem om de 

samenwerking met bewoners en lokale groene 

initiatieven, zoals Arnhem Zoemt. Ook het maaibeleid 

draagt bij. Door de natuurvriendelijke aanpak in 

parken, bermen en op velden is er extra voedsel voor 

wilde bijen beschikbaar. 

Nederland Zoemt is een project van IVN 

Natuureducatie en Natuur & Milieu.  

Lees verder. 

 

Nationale Vogelweek  

Tijdens de Nationale Vogelweek, 6 tot 15 mei, 

organiseert de Vogelbescherming allerlei 

buitenactiviteiten. Laat u inspireren en kijk wat 

er te doen is bij u in de buurt of op de dagen dat 

u tijd hebt. Reageer snel, want de excursies 

lopen al vol. Lees verder. 
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NK Tegelwippen 

We gaan weer wippen in Veenendaal: van 21 maart 

t/m 31 oktober 2022 gaat de strijd weer los. Het NK 

Tegelwippen loopt tot en met het eind van het 

‘Vergeten Plantseizoen’, zodat oktober nog optimaal 

benut kan worden voor het vullen van tuinen. 

Binnenkort lees je meer over onze tweede deelname. 

Dus, gaat je je tuin dit voorjaar aanpakken? Doe dan 

mee aan het NK Tegelwippen! En we kunnen alvast 

verklappen dat de tegelcontainers ook deze keer weer 

geplaatst worden én dat je mooie planten krijgt als je 

meedoet. Meer lezen. 

IVN Schone Stappen Wandeling 

Zaterdag 11 juni om halftien is er weer een 

Schone Stappen Wandeling. Deze keer is Wijk 

Zuid aan de beurt: het Bruïneplein en de 

omliggende straten wordt van zoveel mogelijk 

zwerfafval ontdaan. 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. Het opruimen duurt anderhalf uur. 

We starten bij de oude Groenhof aan de Karel 

Fabritiusstraat 3. Opgeven bij Saskia Koolen: 

hmkoolen@gmail.com. 

 

Excursie in de Blauwe Hel 

Wie echt door het moeras van de Blauwe Hel in 

Veenendaal wil lopen kan dit op dinsdagavond 24 mei 

en 7 juni om 19.00 uur doen (ong 1,5 uur) o.l.v. de 

ervaren IVN-gidsen Willemien Wildeman, Aly van Eyk 

en Carlo van de Weerd. De start is vanaf de hoek 

Wageningselaan/Generatorstraat in Veenendaal. 

U moet zich echter opgeven aangezien het IVN maar 

voor een groep van max 16 personen toestemming 

heeft dit beschermde trilveen te betreden. Opgave en 

inlichtingen: Willemien Wildeman: 

adriewildeman@casema.nl of  06 4028 2423.  

Bij verhindering graag afmelden. Denk eraan om 

laarzen mee te nemen! 
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Verkiezing Europese Boom van het Jaar  

Eik Dunin is met 179.317 stemmen als winnaar 

uit de bus gekomen van de verkiezing Boom 

van het Jaar. De zomereik van 400 jaar staat in 

Polen, aan de rand van het Woud van 

Białowieża. 

Het woud is een van de bekendste 

laaglandbossen van Europa. De boom wordt in 

het bijzonder gerespecteerd en bewonderd 

door de lokale bevolking, maar ook door 

toeristen die dit gebied komen bezoeken.  

De Nederlandse kandidaat, een lindeboom uit 

Maasniel, is niet verder gekomen dan de 15e 

plaats. 
Bron: https://www.treeoftheyear.org 

 

Openingstijden Repaircafés  

In de repaircafés kun je terecht voor het repareren van 

kleding, apparaten, fietsen, speelgoed en andere 

zaken. Er staat een vrijwilligersgroep klaar om 

mankementen aan de meegenomen spullen op te 

lossen. De openingstijden zijn: 

 Veenendaal: Buurthuis Turfke Zonnebloemstraat 1 

Derde vrijdag vd maand, van 13.30 tot 16.30 uur 

 Rhenen: De Westpoort, Veerweg 1 

Vierde vrijdag vd maand van 13.30 tot 16.00 uur 

 Elst: Het Bestegoed - bovenzaal 5, Tabaksweg 20 

Eerste dinsdag vd maand van 13:30 – 16:00 uur 

 

Activiteiten  

6 tot 15 mei Nationale Vogelweek  

Donderdag`12 mei 

19.30 uur 

Vogelwerkgroep avondexcursie KNNV afd. 

Wageningen  

Lees meer. 

Start: bij het meest oostelijke klaphek 

aan de Veerweg. 

Zaterdag 14 mei 

05.00 uur 

Vogelzangexcursie Edese Bos 

Lees meer 

Start: slagboom aan de 

Slingerboslaan in Ede 

Donderdag 19 mei 

09.30-12.00 uur 

Natuurwandeling Wageningse Bovenpolder  

Lees meer. 

Start: P-plaats bij het Havengebouw, 

Pabstendam Wageningen. 

Zaterdag 21 mei  

10.00-15.00 uur 

Open Dag De Groenhof PWA-park 317 

Dinsdag 24 mei Excursie Blauwe Hel Aanmelden: 

adriewildeman@casema.nl of  

tel. 06 4028 2423. 
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Zondag 29 mei 

15.00 - 16.00 uur 

Diddersgoed geopend 

Er is een gids aanwezig 

Ruisseveen/hoek Goudvink 

Veenendaal 

Zondag 5 juni 

10.00 - 16.00 uur 

Opentuindag IVN-moestuin de Duiventoren Oude Veensegrindweg tegenover 

nummer 13 (Landgoed 

Remmerstein) 

Dinsdag 7 juni 

19.00 uur 

Excursie Blauwe Hel Aanmelden: 

adriewildeman@casema.nl of  

tel. 06 4028 2423. 

Donderdag 9 juni 

20.30 uur  

 

Vogelwerkgroep avondfietsexcursie  

Edese Heide  

Lees meer. 

P-plaats schaapskooi Ginkelse 

Heide Ede, aan de N224 tegenover 

Juffrouw Tok 

Zaterdag 11 juni 

09.30 uur 

IVN Schone Stappen Wandeling Start: bij de oude Groenhof aan de 

Karel Fabritiusstraat 3 

 

 

Kaardebol (Foto: Tineke Wouda) 
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