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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. 

 

In memoriam Gerard van Huffel  

Een paar weken geleden kreeg ik het verdrietige 

bericht dat Gerard van Huffel was overleden. Hij was 

al geruime tijd ziek, maar toch kwam zijn overlijden als 

een schok. Gerard was sinds 2011 lid van de PR 

Werkgroep. Een waardevol lid, recht voor zijn raap in 

de discussies, met goeie ideeën en nooit te beroerd 

om iets te doen. Hij wilde nooit een vaste functie 

binnen de groep, maar, zoals hij zei: je mag me altijd 

bellen! 

En ik heb hem heel veel gebeld: voor de 

geraniummarkt, voor de bijenmarkt, voor de 

vlinderprojecten in de Engelenburg en de Meent en 

voor nestkastjesprojecten voor de buitenschoolse 

opvang. Gerard zei nooit nee! Na afloop gingen we 

meestal ergens iets drinken, even na kletsen. Het was 

altijd gezellig. Het zijn ook de dingen die ik het meest 

zal missen. Gerard zal node gemist worden bij het 

IVN en in het bijzonder bij onze PR Werkgroep. Hij 

Ruste in Vrede. Namens het IVN wensen wij 

Margreet, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte 

toe de komende tijd. 

Cokkie Gadella, PR Werkgroep 

 

Tv-uitzending Plantage Willem III 

Vroeger was het een tabaksplantage, maar nu 

is Plantage Willem III een prachtig heuvelachtig 

natuurgebied waar Galloway, Koniks, 

damherten en konijnen grazen.  

Een landschap met bloemrijke graslanden, 

heide en smeltwaterdalen uit de ijstijden. In de 

ochtend horen en zien we spotvogels, 

roodborsttapuiten en de grauwe klauwier. Kijk 

de uitzending van 1 oktober van Vroege Vogels 

terug en geniet van sprinkhanen, 

zandhagedissen, prachtige flora en het geluid 

van de nachtzwaluw. Een Gallowaykalf 

Gerard van Huffel (10/09/1944 - 23/09/2022) 
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Hulp gevraagd 

IVN is op 15 oktober met een stand in de bibliotheek 

aanwezig tijdens de Kinderboekenweek. Het motto is 

dit jaar Gi-Ga-Groen! We kunnen ’s middags van twee 

tot vier uur nog iemand gebruiken ter ondersteuning. 

Heb je interesse of wil je meer informatie?  

Bel Cokkie Gadella:  0318 550806. 

 

Praktijkdag regenpijp afkoppelen 

Help op een simpele manier mee om 

regenwater te benutten voor de tuin: koppel je 

regenpijp af!  

Op zaterdag 5 november laat 

regenwateradviseur Lanny Olie zien hoe dat in 

z'n werk gaat. 

De praktijkdag is in de Groenhof, Prins Willem-

Alexanderpark 317 van 10.00-12.00. Inloop 

vanaf 09.45 uur. Het is wél nodig om je vooraf 

aan te melden via dit formulier. 

Voor kinderen zijn er ook leuke activiteiten, 

zodat de ouders ongestoord met de praktijkdag 

mee kunnen doen!  

Vragen? Neem contact op met Alies van den 

Berg (a.vanden.berg@nmu.nl, of Hanneke Baretta 

(groenhoftuin@ivn-veenendaal-rhenen.nl).  

Of kijk voor meer informatie op onze IVN website. 

 

Klere-route  

Tijdens het Duurzaamheidscafé werd de “klere-route” 

gepresenteerd. Dit is een overzicht van alle 

duurzame(re) adressen waar tweedehands kleding 

gekocht kan worden. Maar waar je ook vaak nog 

nieuwe kleding tussen vindt en adressen van ateliers 

waar kleding gerepareerd of vermaakt kan worden. Er 

staan ook adressen op waar je oude, niet meer 

passende of overtollige kleding kunt doneren, zoals 

de kledingbank, Leger des Heils of bij een van de 

kledingcontainers van Restore. 

Zo zorgen we samen voor een kleinere afvalberg en is 

jouw oude kledingstuk een pareltje voor iemand 

anders! Meer informatie staat binnenkort op onze 

website. 
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Recycle Sint 

Recycle Sint is een speelgoedruilbeurs in de 

periode voor Sinterklaas. Ouders zoeken thuis 

speelgoed uit, waar kun kind(eren) niet meer 

mee spelen. Het speelgoed moet in orde zijn, 

schoon en waarvan je verwacht dat een ander 

kind er blij mee zal zijn. 

Dit speelgoed wordt tijdens het inbrengmoment 

door de ouder(s) gebracht, waarna het door 

vrijwilligers wordt nagekeken. Voor ieder 

goedgekeurd stuk speelgoed ontvangt de ouder 

een coupon, waarmee een ander stuk 

speekgoed kan worden uitgekozen. 

Waar de speelgoedruilbeurs zal worden 

gehouden zal in de volgende nieuwsbrief en op 

onze website bekend worden gemaakt. 

 

Workshop Verhalen Vertellen door Anne van Delft 

Het vertellen van verhalen is zo oud als de mensheid. 

Het brengt mensen bij elkaar. Maar hoe doe je dat, 

een verhaal vertellen? En wanneer? Hoe kun je het 

vertellen, zodat je verhaal een cadeautje wordt, ook 

voor jezelf?  

Een workshop met plezier en uitnodigende 

oefeningen, waarmee je spelenderwijs komt tot een 

verhaal waar je graag mee naar huis gaat. 

Locatie Het Venster, Veenendaal 

21 t/m 23 oktober (3 middagen, 2 avonden) 

Kosten € 150,- (incl. 2 avondmaaltijden) 

Opgeven voor 7 oktober bij ingridniemans@gmail.com 

of 06 50510825 

Meer informatie is te vinden op onze website. 

 

Excursie voor oma’s, opa’s en kleinkinderen 

Speurneuzen opgelet! Op woensdag 26 oktober 

om 14.00 uur (herfstvakantie) wordt er door IVN 

Veenendaal-Rhenen een mooie wandeltocht 

georganiseerd voor oma's en opa's met hun 

kleinkinderen. Wat is er zoal te ontdekken langs 

de Slaperdijk in Veenendaal? Samen met hun 

oma en opa ontdekken de kinderen wat daar 

groeit, vliegt of kruipt. Met tips en uitleg van de 

gidsen Karin Houtzager en Piet Knopperts. De 

start is hoek Slaperdijk/Dijkstraat-west, 

Veenendaal. De speurneuzentocht duurt 

anderhalf uur. Opgeven bij Karin Houtzager 

(karinhoutzager58@hotmail.com). 
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Excursie damherten 

Een damhertmannetje is gemakkelijk te herkennen 
aan zijn schoffelgewei. Bij een schoffelgewei zijn de 
einden van de takken met elkaar verbonden door 
platen. Hoewel het damhert is een sociaal dier is, 
leven de mannetjes en de vrouwtjes wel in aparte 
groepen. Het bronstgeluid van een damhert wordt 
‘knörren’ genoemd. Dit vindt plaats in oktober. 
IVN Veenendaal-Rhenen verzorgt op zaterdag 29 
oktober een excursie op Plantage Willem III, Elst. De 
gidsen Janny Groenleer en Ron Martens begeleiden u 
deze middag. De excursie begint om 17.30 en duurt 
ongeveer 1,5 uur. 
U kunt zich opgeven bij Janny Groenleer, e-mail: 
jannygroenleer@hotmail.nl of  06 19572821. Er 
kunnen zich maximaal 12 personen opgeven. 

 

Subsidie voor aanvragen recreatiebankjes  

De provincie Utrecht maakt het voor iedereen 
mogelijk om subsidie aan te vragen voor het 
plaatsen van minimaal twee recreatiebankjes in 
het buitengebied, langs een wandelroute. Met 
deze subsidieregeling hoopt de provincie dat de 
beleving van de natuur vergroot wordt en dat 
meer mensen gaan wandelen. De ambitie is dat 
er 100 extra bankjes in het landelijk gebied 
bijkomen. Door meer rustpunten te creëren 
wordt het wandelen aantrekkelijker en wordt het 
gemakkelijker om een langere wandeling te 
maken. Meer informatie via deze link. 

 

Actieweken Veenendaal Schoon  

Van maandag 17 oktober tot en met donderdag 27 
oktober is het weer tijd voor de najaarsschoonmaak. 
En het is wel weer nodig, want ligt er op veel plekken 
in Veenendaal weer veel zwerfvuil. En om netjes de 
winter in te gaan, steken we samen de handen uit de 
mouwen.  
Iedereen kan meedoen: alleen, samen met de buurt of 
met de kerk of sportvereniging bijvoorbeeld. We 
nodigen iedereen uit om een zwerfvuil-opruim-actie te 
organiseren en we roepen jou op om ook mee te 
doen. 
De gemeente zorgt voor knijpers, hesjes en haalt het 
verzamelde zwerfvuil op. Het verzamelde vuil haalt de 
gemeente op en voor de kinderen is er een leuk 
presentje. Klik hier als je je wilt aanmelden. 
 

Gedeputeerde Mirjam Sterk 
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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  

Zaterdag 15 okt 

13.00-16.00 uur 

 

Excursie archeologie en cultuur in het 

Amerongse én Zuilensteinse bos 

Meer informatie: klik hier. 

Start: Bezoekerscentrum de 

Tabaksschuur, Veensweweg 8 in 

Amerongen 

Zaterdag 15 oktober  

11.00 tot 14.00 uur 

Start: elk heel uur 

Boskneuter speurtocht Blauwe Kamer 

Speurtocht voor kinderen tot 10 jaar 

Start: bij Bezoekerscentrum de 

Blauwe Kamer, Wageningen 

17 t/m 27 oktober Actieweken Veenendaal Schoon Zie de website Duurzaam Veenendaal. 

Woe 19 en 22 okt. 

14.00-15.30 uur 

Natuurwandeling de Blauwe Kamer 

 

Reserveer hier 

Donderdag 20 okt. 

09.30- 12.00 uur 

 

Paddenstoelenexcursie Renkums Beekdal 

Opgeven: minkesuz@outlook.com of  

tel. 0317-42 83 05 

Start: P-plaats  De Beken, Nieuwe 

Keijenbergseweg 174 te Renkum 

21 t/m 23 okt. 

V.a. 13.00 uur 

Workshop Verhalen Vertellen Meer informatie 

Woensdag 26 okt. 

14.00 uur 

Excursie voor oma’s, opa’s en 

kleinkinderen 

Start: hoek Slaperdijk/Dijkstraat-west, 

Veenendaal 

Zaterdag 29 okt. 

17.30 - 19.00 uur 

Excursie damherten op Plantage Willem III 

Gidsen: Ron Martens en Janny Groenleer 

Opgeven: jannygroenleer@hotmail.com of 

06 19572821 

Start: Parkeerplaats Plantage Willem 

III, Elst (Ut) 

Zie ook de info op onze website.  

Zaterdag 29 oktober Nacht van de Nacht Meer informatie 
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Kwintelooijen (Foto Tineke Wouda) 
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