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Beste lezers, 
Hierbij de nieuwsbrief van november, vol met 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. 

 

HELP!!! 

De mediatheek heeft een tiental leskisten plus een 

aantal andere materialen van de gemeente Rhenen 

gekregen. Deze kisten waren daar tot voorkort te leen 

voor de Rhenense scholen. Er was geen tijd meer 

voor en na overleg is besloten om het materiaal in de 

Groenhof te plaatsen. Dit betekent dat de scholen van 

Rhenen de lesmaterialen in Veenendaal moeten 

ophalen. 

Wij zijn blij met deze aanvulling, maar het levert een 

heleboel extra werk op. De kisten moeten 

gecontroleerd worden en ontbrekend materiaal moet 

worden aangevuld. Ze moeten worden ingevoerd op 

de site en in het uitleen kaartsysteem. Omdat er ook 

nog achterstallig werk ligt door de verhuizing, zitten 

we dringend om (tijdelijke) hulp verlegen. Dit kan 

tijdens de opening op woensdagmiddag, maar na 

overleg ook op een ander tijdstip. 

Heeft je interesse of wil je meer weten, neem contact 

op met Suze Hörchner  0318 513613 (na 11 nov.) 

of kom even langs ‘s woensdags tussen 14.00 - 16.00 

uur op de Groenhof, PWA-park 317. 

 

Social media topper gezocht! 

Vind je het leuk om bezig te zijn met social 

media en heb je af en toe tijd? Dan kunnen we 

jouw hulp zeker gebruiken! IVN zoekt iemand 

die onze social media kanalen (Facebook, 

Instagram, Twitter en misschien wel YouTube) 

wil gaan beheren. Dit kan vanuit huis op een 

door jou gekozen tijd.  

IVN Veenendaal Rhenen heeft pas geleden een 

facebook pagina aangemaakt en die willen we 

graag uitbreiden met leuke content over waar 

we als afdeling mee bezig zijn. Reacties graag 

naar media@ivnveenendaal-rhenen.nl. 
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Praktijkdag regenpijp afkoppelen 

Het klimaat in ons land verandert. Door droge en hete 

zomers kunnen planten moeilijk voldoende water 

vinden. Tegelijkertijd zorgen hoosbuien voor 

overbelasting van het riool. Zonde, want met al dit 

water kunnen we het grondwaterpeil juist op een hele 

simpele manier verhogen. 

Help op een simpele manier mee om regenwater te 

benutten voor de tuin: koppel je regenpijp af!  

Op zaterdag 26 november laat regenwateradviseur 

Lanny Olie zien hoe dat in z'n werk gaat. 

De praktijkdag is in de Groenhof, PWA-park 317 van 

10.00-12.00 uur. Het is wél nodig om je vooraf aan te 

melden via dit formulier. 

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. 

 

IVN Schoonmaakactie 

Zwerfafval is bijzonder slecht voor het milieu. 

Veel dieren zien het afval aan als voedsel en dit 

heeft allerlei nare gevolgen. Veel van dat afval, 

zoals sigarettenpeuken of plastic flesjes, zullen 

nooit vergaan. Plastic heeft een groot schadelijk 

effect doordat het verbrokkelt in hele kleine 

stukjes, microplastics. Ook sigarettenpeuken 

zitten er vol mee. 

Doe daarom op zaterdag 19 november om half 

tien mee met de 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, die door het IVN 

worden verstrekt, gaan we aan de slag om 

zoveel mogelijk afval op te ruimen. Deze keer is 

de opruimactie in en rond Winkelcentrum 

Ronde Erf en duurt anderhalf uur. We starten 

bij de Jumbo. 

Liefst vooraf even opgeven bij Saskia Koolen: 

hmkoolen@gmail.com. 
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Recycle Sint 

Recycle Sint is een speelgoedruilbeurs in de periode 

voor Sinterklaas. Je huis wordt opgeruimd, het 

overtollige en uitgegroeide speelgoed gaat weg en 

krijgt een goede bestemming. En misschien ga je naar 

huis met ‘nieuw’ speelgoed en je kinderen ervaren 

weer uren speelplezier. 

Hoe werkt het? Je zoekt thuis speelgoed uit waar je 

kinderen niet meer mee spelen. Het speelgoed moet 

in orde zijn, schoon en naar verwachting zal een 

ander kind er blij mee zijn. 

Het speelgoed wordt door vrijwilligers nagekeken. 

Voor ieder goedgekeurd stuk speelgoed ontvangt je 

een coupon, waarmee iets anders kan worden 

uitgekozen. 

Op deze data is in Veenendaal de ruilbeurs: 

 Donderdag 17 november: Het Ontmoetingshuis, 

Spiesheem 54 

 Vrijdag 18 november: Wijkcentrum Panorama, De 

Tinneweide 144A 

 Donderdag 24 november: IVN-gebouw De 

Groenhof, PWA-park 317 

 Vrijdag 25 november: Buurtcentrum Plein Zuid, 

Doctor Colijnstraat 70 

Brengen van speelgoed: 13.00-15.00 uur; ruilbeurs: 

19.00-20.30 uur. 

Meer weten? Kijk op onze website. 

 

Nieuwste boek van Arjan Postma 

Graag wil ik je attent maken op een recent 

verschenen boek van Arjan Postma met als 

titel: Hoe één gekke mier de wereld kan 

veranderen. 

Arjan Postma is een van de bekendste 

boswachters van Nederland, een 

meesterverteller en een graag geziene gast op 

radio en televisie. Ik heb zijn boek achter elkaar 

uit gelezen, er veel van geleerd en zal het 

waarschijnlijk nog vaak als naslagwerk 

gebruiken. Wist je bv, dat een muis geen blaas 

heeft en zijn urine gewoon laat lopen? En dat 

de biddende torenvalk met zijn vermogen om 

ultraviolet licht te zien dat spoor van grote 

hoogte kan traceren en zo zijn prooi? Het boek 

staat bol van dit soort wetenswaardigheden en 

is een echte aanrader voor elke gids, eenieder 

die graag de natuur intrekt en misschien ook 

een boek voor onze mediatheek. 

Veel leesplezier, Cokkie Gadella 
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Blauwe Kamer te zien in Vroege Vogels  

Het Tv-programma Vroege Vogels was in oktober 

voor opnames in de Blauwe Kamer bij Rhenen, een 

jong rivieroeverreservaat, dat regelmatig overstroomt. 

Samen met de dynamiek van de rivier zorgen de 

koniks en de galloways voor bijzondere 

stroomdalflora. Juist tijdens de draaidagen was de 

visarend al jagend aanwezig in dit prachtige 

natuurgebied. Kijk via deze link de uitzending van 22 

oktober terug. 

 

Maak zelf bladcompost! 

Gevallen herfstblaadjes kan je direct 

hergebruiken in de tuin. Zo gaat dat in de 

natuur ook. Het blad dat je opveegt kan je 

meestal eenvoudig kwijt in de borders. Een 

vuistdikke laag beschermt en voedt de bodem. 

Houd je bladeren over? Maak er dan 

bladcompost van, om jouw tuinbodem nog 

gezonder te maken. Lees meer. 

 

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  

Elke woensdag, 
zaterdag en zondag 
13.00 - 16.00 uur 

Kinder Natuurweetjeswandeling Amerongse 
Bos; Kosten € 4,- per tasje (route, 
vergrootglas, limonade) 

Tabaksschuur Amerongen 

Meer informatie 

Zaterdag 19 nov. 
09.30 uur 

IVN Schone Stappen Wandeling 
Opgeven: hmkoolen@gmail.com 

Winkelcentrum Ronde Erf 

 

Blauwe Kamer  

Foto Tineke Wouda 

Herfstblad 
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Zondag 20 nov. 
10.00 uur  
 

Diersporenwandeling in Wekeromse Zand 
Voor ouders en kinderen van 8 -12 jaar;  
Geen honden; Materiaalkosten € 2,00 
Opgave en info per mail: naturescill@gmail.com 

Na opgave volgt info over 
verzamelpunt en locatie.  
Duur: 2 uur 

Info: Scilla Kohlinger 06 37403036 

Donderdag 24 nov. Recycle Sint De Groenhof 

Zaterdag 26 nov. 

10.00-12.00 uur 

Praktijkdag regenpijp afkoppelen De Groenhof 

 

Aanleg Groenhoftuin in beeld 
Foto’s Tineke Wouda 

Foto van de maand 
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