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Grabbelton  

Als kinderen bij ons het hengelspel doen of de 

zintuigenbak gebruiken, dan krijgen ze altijd een klein 

prijsje. Maar de prijsjes zijn op en daarom ben ik op 

zoek naar sleutelhangertjes, buttons, plakplaatjes 

poppetjes, mooie schelpen, leuke pennen en andere 

leuke hebbedingetjes voor in de grabbelton. 

Wie heeft er nog wat liggen thuis? Winkeliers of 

bedrijven mogen ons ook sponseren, maakt niet uit. 

Jullie kunnen de spulletjes in de Groenhof op tafel 

leggen met mijn naam er op, maar ik wil ook wel langs 

komen om het op te halen. Alvast mijn hartelijke dank. 

Cokkie Gadella / tel 0318 550806 

 

Uitslag verkiezing Boom van het Jaar 

SBNL Natuurfonds heeft de uitslag bekend-

gemaakt van de verkiezing Boom van het Jaar. 

De mooie beuk te Bladel (in de volksmond 

bekend als de ‘Heksenboom van Zwarte Kaat’), 

is de winnaar geworden van de 2e Nederlandse 

Boom van het Jaar verkiezing. De monumentale 

boom op het landgoed Ten Vorsel doet begin 

volgend jaar als Nederlandse inzending mee in 

de Europese verkiezing van de mooiste boom 

van 2020. 

Op nr. 2 eindigde “de boom die alles heeft 

overleefd”, de Lijnbaanplataan in. Op nr. 3 is 

geëindigd de zwarte populier aan de Waaldijk in 

Opijnen (Gelderland).  

Fossiele eiken in het Binnenveld 

Bij graafwerkzaamheden in het Binnenveld zijn achttien 

fossiele eiken gevonden die - zo blijkt nu - ongeveer 

7000 jaar geleden zijn gestorven. Zij behoren daarmee 

tot de oudste eiken die ooit in Nederland zijn gevonden. 

De laatste maanden zijn in het Wageningse Binnenveld 

grote oppervlaktes landbouwgrond afgegraven om de 

natuur hier nieuwe kansen te geven. Tijdens de 

afgraafwerkzaamheden werden de eiken gevonden die 

door het veen waren geconserveerd en een zwarte 

kleur hadden gekregen. Door middel van jaarringen-

onderzoek werden de eerste twee opgegraven eiken 

gedateerd op 4994 en 5009 voor Christus. 
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10 jaar Repair Café 

Tien jaar geleden werd in Amsterdam het eerste 

Repair Café gehouden: een plek waar je met je 

kapotte apparatuur, kleding of fiets naar toe kan 

om die samen met handige vrijwilligers te 

repareren. Inmiddels zijn er wereldwijd zo’n 2.000 

Repair Cafés, in Nederland alleen al 500! In een 

Repair Café is gereedschap en materiaal 

aanwezig om kleine reparaties uit te voeren. De 

medewerkers willen bereiken dat mensen op een 

andere manier naar hun spullen kijken, er de 

waarde van in te laten zien. Reparatie draagt bij 

aan een mentaliteitsverandering. 

Die is noodzakelijk om een breed draagvlak te 

creëren voor een duurzame samenleving. Maar 

bovenal wil een Repair Café laten zien dat 

repareren leuk is en vaak heel makkelijk!  

Openingstijden van Repair Cafés in Veenendaal 

en Rhenen: 

 Buurthuis Turfke Zonnebloemstraat 1, 3905 

ZC Veenendaal  

Elke derde vrijdag van de maand, van 13.30 

tot 16.30 uur 

 De Westpoort, Veerweg 1, 3911 TM Rhenen  

Elke vierde vrijdag van de maand van 13.30 

tot 16.00 uur. 

 

Plantenvademecum door Arie Koster 

Voor wilde bijen, vlinders & biodiversiteit in tuinen 

(ISBN nummer: 9789059569225). 

De auteur van dit boekwerk van 328 pagina’s is onze 

plaatsgenoot: Arie Koster. Hij is een autoriteit op het 

gebied van biodiversiteit. 'De beste gids voor 

biodiversiteit voor tuinbezitters, hoveniersbedrijven, 

adviesbureaus en milieuorganisaties'.  

Het laat je zien dat alle tuinen samen de betekenis van 

een natuurgebied van formaat kunnen hebben. Naast 

uitleg van de basisprincipes voor ecologisch beheer 

volgt een uitgebreid plantenoverzicht met foto's, 

beschrijvingen en tips gericht op bloembezoek door 

bijen en vlinders. Een overzicht van de meest 

voorkomende wilde bijen en enkele handige tabellen 

helpen je verder op weg. 

Dit prachtige boek ligt ter inzage in de mediatheek op 

de Groenhof. 
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Verspillingsvrije coach app 

Onnodig eten en drinken weggooien is zonde 

voor het milieu en je portemonnee. Omdat het 

steeds om kleine beetjes gaat kun je 

voedselverspilling snel onderschatten. De kleine 

en grote beetjes tellen op tot ruim 34 kilo 

weggegooid goed voedsel per jaar. Dat komt 

neer op 120 euro. Voedselverspilling in 

huishoudens veroorzaakt ongeveer 1,5 procent 

van de totale jaarlijkse uitstoot van 

broeikasgassen van de gemiddelde consument. 

Download de app Verspillingsvrije coach in 

Google Play of de Appstore en krijg inspiratie en 

tips voor in jouw keuken. Klik op de afbeelding 

voor meer info. 
 

Tiny Forest ‘Het Petenbosje’ 

Op vrijdag 15 november wordt in 

Veenendaal, nabij de basisscholen 

De Burcht en Het Mozaïek in 

Petenbos, een Tiny Forest geplant. 

Tiny Forest is een initiatief van IVN 

Natuureducatie en wordt mede 

mogelijk gemaakt door de gemeente 

Veenendaal.  

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, 

inheems bos ter grootte van een 

tennisbaan. Dit educatieve buurtbos 

is een leefomgeving voor vlinders, 

vogels, bijen en kleine zoogdieren, 

maar ook een prettige plek voor 

mensen. 

Kinderen leren er over de Nederlandse natuur en 

buurtbewoners ontmoeten elkaar op een gezonde 

plek. De komende maanden worden, samen met 

scholen, vrijwilligers, gemeenten en tuineigenaren, 

80 Tiny Forests aangelegd. Dat komt neer op meer 

dan 50.000 bomen! 

Het initiatief voor het Tiny Forest in Veenendaal 

kwam van een aantal actieve inwoners. Ook IVN 

Veenendaal/Rhenen doet mee. Samen wordt er 

gezorgd voor een nieuw educatief buurtbos voor 

jong en oud. Kinderen van De Burcht en Het 

Mozaïek helpen mee op de plantdag. Zij gaan het 

minibos als buitenleslokaal en beleefplek 

gebruiken. 

Op de plantdag zal het gehele Tiny Forest 

aangelegd worden. Aan het einde van de dag 

zullen ca. 600 boompjes zijn geplant. Inwoners 

zijn de gehele dag van harte welkom om mee te 

helpen. Klik op de afbeelding voor meer info over 

Tiny Forests. 
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Petitie 

Murchison Falls National Park in Oeganda 

wordt ernstig bedreigd. Het Oegandese 

wildpark is de thuisbasis van iconische dieren 

in het wild, zoals leeuwen, olifanten en 

nijlpaarden. Drie oliemaatschappijen zijn van 

plan om niet minder dan 419 putten in de 

regio te boren om 200.000 vaten per dag te 

winnen. Daarnaast komt er ook ruimte voor 

industrie, een raffinaderij en een pijpleiding. 

Een Chinees bouwbedrijf is al bezig door het 

park een weg aan te leggen voor zware 

voertuigen. De weg zal het nationale park in 

stukken verdelen en de looproutes van dieren 

naar aangrenzende beschermde gebieden 

afsnijden. 

Maar het verzet groeit: veel maatschappelijke 

organisaties roepen Oeganda op om de 

natuur van het land niet op te offeren aan de 

fossiele brandstofindustrie. 

Teken de petitie en help mee het Murchison 

Falls gebied te redden. Klik op de knop om de 

petitie te ondertekenen. 

 

Plastic doppen schoon inleveren 

Sinds enige maanden is het mogelijk plastic doppen in 

te leveren in de Groenhof. De opbrengst daarvan naar 

KNGF Geleidehonden. Alle plastic doppen kunnen 

gespaard worden, grote en kleine, van melkkartons, 

shampooflesjes en pindakaaspotten tot wasverzachter. 

In de bak op de Groenhof tref ik echter nogal eens 

blauwe doppen aan van, ik vermoed, plastic 

melkflessen. Zie foto. Hier zitten schuimringetjes in, 

maar dat is in het recycleproces een verontreiniging. 

Als die ingeleverd worden bestaat de kans dat de hele 

partij wordt afgekeurd. Daarom het verzoek: wil je ze er 

ajb al tijdens het opsparen uit halen? Verder tref ik ook 

nogal eens doppen aan met melk- of yoghurtresten. 

Ingedroogde restzuivel is wederom een ongewenste 

verontreiniging. Dus even afspoelen met sop graag. En 

tot slot zeg ik: ga zo door met sparen! 

Ton Ezendam, Werkgroep Duurzaamheid. 
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Activiteiten 

Vrijdag 15 nov. 

13.30 tot 16.30 uur 

Repair Café Veenendaal Buurthuis Turfke Zonnebloemstraat 1,  

3905 ZC Veenendaal 

Zaterdag 16 nov.  

11.00 uur 

Paddenstoelenwandeling Renkums 

beekdal 

Opgeven graag uiterlijk 12 november 

voorzitter@kampeergroep.knnv.nl 

Vertrek: Informatiecentrum Renkums 

Beekdal, Nieuwe Keijenbergseweg 170, 

6871 VZ Renkum. 

Woensdag 20 nov. 

19:30 uur 

Lezing: Dieren in een ‘kwaad nachtlicht’ 
door Kamiel Spoelstra, Ecologoog. 

Aanmelden: 

wim.braakhekke@renkumsbeekdal.nl 

Kosten € 5,00 

Informatiecentrum Renkums Beekdal 
Nieuwe Keijenbergseweg 170, 6871 VZ 

Renkum 

Donderdag 21 nov. 

9.30 - 12.00 uur 

Natuurwandeling door landgoed 

Oostereng 

Gids: Eric Minke (tel. 0317- 428305) 

Info: https://www.knnv.nl/knnv-afdeling-

wageningen/agenda-afdeling 

Boswachtershuis Keijenbergseweg nr. 2 

(n.z. Keijenbergseweg, gem. 

Wageningen), 100 m. oost richting 

Renkum vanaf de Regentesselaan 

Vrijdag 22 nov. 

13.30 tot 16.00 uur 

Repair Café Rhenen De Westpoort, Veerweg 1, 3911 TM 

Rhenen 

Zondag 24 nov. 
15.00 - 16.00 uur 

Natuurtuin Diddersgoed geopend 
Gidsen: Gerrit van Leeuwen en Bert 
Budding 

Hoek Goudvink/Ruisseveen 9 Veenendaal 

Zondag 8 dec. 

14.00 uur 

De seizoenen van het Bennekomse Bos 

Info: Arjen Barten 0318 430659 

Start: slagboom eind Hullenberglaan 

Bennekom 

Woensdag 11  dec. 

20.00 uur 

Duurzaamheidscafé De Cultuurfabriek, Kees Stipplein 74 

3901 TP Veenendaal 
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