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IVN Veenendaal-Rhenen. 
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 Deze nieuwsbrief is samengesteld door Henk te Paske 
E-mail: nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl 
De gebruikte foto’s en afbeeldingen zijn, tenzij anders vermeld, rechtenvrij. 

 

Beste lezers, 
In de nieuwsbrief van december staan weer allerlei 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 uit. Kopij kan uiterlijk tot de 6e van de 
maand worden verstuurd naar nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl. 
Veel leesplezier gewenst. 

 

Tuinteam genomineerd voor De Lampion 

Stem ook op onze favoriet voor de vrijwilliger van 

2022! Onder inspirerende leiding van Hanneke 

Baretta heeft ons enthousiaste tuinteam een prachtige 

educatieve tuin ingericht bij De Groenhof.  

Aan het einde van het jaar mogen we gaan stemmen. 

De vrijwilliger(s) met de meeste stemmen wint 

vrijwilligersprijs De Lampion. Wethouder Dylan 

Lochtenberg maakt in januari de winnaar bekend.  

De tuin is van een grote woestenij omgetoverd tot een 

Heuvelrugtuin met een wateropvangsysteem, een 

blotevoetenpad, een vijver, etc. Met als doel 

natuureducatie aan kinderen van de basisscholen en 

om hen liefde voor de natuur bij te brengen. 

Nieuwsgierig geworden? Op onze website vind je 

meer info. 

Het Tuinteam heeft de nominatie meer dan verdiend! 

Stem je ook? Dit kan nog tot en met 15 december. 

 

Verjaardagsfeestje 

Er komen steeds meer kinderen die geen 

verjaardagsfeestje kunnen vieren. Er is geen 

geld! Zelfs niet voor een klein feestje met alleen 

eigen familie. Stichting Bo viert Feest probeert 

om ook voor die kinderen iets te betekenen. En 

IVN wil daarbij helpen! 

In De Groenhof met zijn schitterende tuin 

kunnen we geweldige verjaarspartijtjes 

organiseren. Die zijn naast leuk en spannend 

ook nog educatief. 

Kom je daarbij helpen? We zoeken mensen die 

een taart willen bakken of af en toe een partijtje 

willen organiseren of gewoon meedenken. Zo 

willen wij kinderen en hun ouders kennis laten 

maken met de natuur én met IVN. 

Als je helpen wilt, of je wilt meer informatie, kijk dan 

op onze website. Contactpersoon: Cokkie Gadella, 

 0318-550806 / cokkiegadella@hotmail.com. 

https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087045683300
mailto:nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl
mailto:nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl
https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/nieuws/tuinteam-genomineerd-voor-de-lampion
https://www.verbeterjewijk.nl/delampion
https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/activiteiten/bo-viert-feest
mailto:cokkiegadella@hotmail.com
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De mediatheek zoekt hulp! Help je mee? 

De mediatheek heeft een tiental leskisten plus een 

aantal andere materialen van de gemeente Rhenen 

gekregen. 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. Kortom, we 

zitten dringend om (tijdelijke) hulp verlegen. Helpen 

kan tijdens de opening van de mediatheek op 

woensdagmiddag, maar kan na overleg ook op een 

ander tijdstip. 

Heb je interesse of wil je meer weten, neem contact 

op met Suze Hörchner  0318 513613 of kom even 

langs op woensdags tussen 14.00 - 16.00 uur op de 

Groenhof, PWA-park 317. Of neem een kijkje op onze 

Facebookpagina.  

 

Natuurherstel Grebbelinie 

Van december tot in het voorjaar van 2023 zijn 

er nabij Veenendaal en Renswoude 

onderhoudswerkzaamheden aan de 

Grebbelinie. Er kan hinder zijn, omdat enkele 

wandelpaden tijdelijk worden afgesloten. 

Het natuurherstel maakt deel uit van regulier 

onderhoud en bestaat uit onderhoud van de 

liniedijk en de hellingen. Zo worden geulen 

opgevuld en zichtlijnen hersteld. Ook wordt 

dood hout verwijderd en worden invasieve 

exoten, zoals de reuzenberenklauw, 

weggehaald. Daarnaast worden enkele bomen 

weggehaald. Zo ontstaat er meer licht en 

kunnen bloeiende kruiden en struiken goed 

groeien, wat de biodiversiteit ten goede komt. 

Klik hier voor meer informatie. 

 

De Turfweide in programma Vroege Vogels 

Aan de Slaperdijk bij Veenendaal, waar nog niet zo 

lang geleden mais groeide, is een nieuw stukje 

natuurgebied verschenen: de Turfweide. Drie 

bestuurders van Stichting Turfweide vertellen in het 

programma Vroege Vogels waarom ze zo enthousiast 

zijn over het project.  

De verwachting is dat het geleidelijk in blauw grasland 

verandert. Dit is nog maar op weinig plekken te vinden 

in Nederland. Precies het cultuurlandschap dat 

Veenendaal kende voor de turfafgraving. 

Luister naar het fragment (9 min).  

Leskist 

De Turfweide aan de Slaperdijk 

Fietspad op de Grebbelinie 

https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087045683300
mailto:nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl
https://www.facebook.com/events/649403230253104/?ref=newsfeed
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/natuur/natuurnetwerk-nederland-nnn/natuurherstel-grebbelinie#planning
https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/99289cb8-dd02-4a6c-a8a1-733820186812/bewoners-veenendaal-vormen-landbouwgrond-om-in-natuur
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1 Ons genomineerde tuinteam 
3 Het mooi aangelegde slingerpad 
 

2 De zintuigbakken 

4 Het blotevoetenpad 

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 

 

Foto van de maand: de Groenhoftuin 
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