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Beste lezers, 
Hierbij de nieuwsbrief van februari, 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. 

 

In Memoriam Karel Haag 

Op 21 januari is een bijzonder mens heengegaan.  

Karel was erbij toen in 2013 begonnen werd met de 

werkgroep “NatuurWerkt!” en vanaf dat moment was 

hij als teamlid betrokken bij het wel en wee van de 

werkgroep.  

Op de donderdagmorgen was hij regelmatig 

ingeroosterd om met auto, koffie, koeken en 

gereedschap naar de werkplek te gaan tussen 

Veenendaal en Amerongen om natuuronderhoud uit 

te voeren voor het Staatsbosbeheer. Karel maakte 

ook deel uit van de Raad van 11. 

Als lid van de feestcommissie verzorgde hij met 

anderen jarenlang het vrijwilligersfeest op 

Remmerstein. Daarnaast heeft Karel van 2016-2018 

in de functie van secretaris in het bestuur IVN 

Veenendaal-Rhenen gezeten.  

Vanwege gezondheidsredenen was Karel de laatste 

jaren minder actief. Karel is 75 jaar oud geworden. Wij 

wensen zijn familie heel veel sterkte met dit verlies. 

Bestuur IVN Veenendaal-Rhenen 

 

Nieuwe website  

Eind januari is onze website totaal vernieuwd. 

De site is nu omgetoverd tot een mooie en 

gebruiksvriendelijke informatiebron van 

natuurnieuws uit de regio. Het is nu makkelijker 

om door de inhoud te bladeren, zodat je sneller 

kunnen vinden wat je zoekt en geïnspireerd zult 

raken door het aanbod aan activiteiten, nieuws, 

natuurpaden en nog veel meer. 

Onze website “hangt” aan de landelijke website 

en alle lokale, regionale en landelijke 

webbeheerders zijn nog druk bezig met de 

inrichting. Maar je kunt toch al een goede 

indruk krijgen hoe het gaat worden. 

Kijk op https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/ 

 

https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087045683300
mailto:nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl
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Geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst 

Op 28 januari hadden we een geslaagde 

nieuwjaarsbijeenkomst. De opkomst was goed en er 

was een gezellige, ongedwongen sfeer. Na de 

heerlijke lunch met erwtensoep en broodjes werden 

de jubilarissen Mechelien de Wit en Aly van Eijk met 

oorkonde en speldje voor 25 jaar IVN-lidmaatschap in 

het zonnetje gezet. Nico Bosman, Ida Marsman en 

Henk Reuler werden bedankt voor hun jarenlange 

inzet voor IVN met een cadeaubon. Na deze 

plechtigheid was er een wandeling in groepjes door 

de wijk. Daarbij konden de deelnemers een aantal 

(soms best wel pittige) vragen beantwoorden. 

Het was prachtig weer, de glühwein stond na afloop 

buiten klaar in de heksenketel en met oliebollen erbij 

konden we nog een poosje nagenieten van deze 

mooie nieuwjaarsbijeenkomst. 

Tineke Wouda heeft voor foto’s gezorgd en zijn te 

zien op dit album. 

 

Waar zijn de planken?  

Wie weet waar de acht metalen schappen zijn 

voor de twee kasten op de Groenhof? Het zijn 

vier schappen voor de grijze metalen kast en 

vier voor de bruine kast. Ze staan in de 

overdekte ruimte. Weet je wat meer? Stuur een 

mailtje naar Hanneke Baretta. 

 

NLdoet op moestuin de Duiventoren 

De actie NLdoet is vast bij veel mensen bekend. In 

het weekend van 10 en 11 maart zijn er overal in het 

land eenmalige klussen waarbij vrijwilligers gevraagd 

wordt hun handen uit de mouwen te steken. 

Op zaterdag 11 maart van 9.30-12.30 uur is IVN-

moestuin de Duiventoren voor de vierde keer van de 

partij bij deze actie. We gaan compost over de 

bedden verdelen en houtsnippers over de paden 

strooien. Na afloop ziet de tuin er startklaar uit voor 

het nieuwe moestuinseizoen. 

Wil je meedoen? Kijk dan op de site van NLdoet, zoek 

de klus ‘moestuin startklaar maken’ in Rhenen of klik 

op deze link. Of vraag informatie bij Dorthy Reijn, 

moestuin@ivnveenendaal-rhenen.nl. 

 

Moestuin de Duiventoren 

https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087045683300
mailto:nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl
https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/fotogalerie/
mailto:jg.baretta-bekker@delta.nl
https://www.nldoet.nl/activiteit/moestuin-startklaar-maken
mailto:moestuin@ivnveenendaal-rhenen.nl
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Korte cursus biodiversiteit 

Biodiversiteit is de hoeveelheid verschillende 

vormen van leven die je in een bepaald gebied 

vindt. Bijvoorbeeld in de zee, een bos, in een 

sloot, je eigen achtertuin of zelfs op één plant of 

onder één steen. In deze korte, gratis cursus 

maak je kennis met biodiversiteit. Ontdek wat 

het is, waarom het belangrijk is en wat je kunt 

doen om te helpen. 

 

Drie inheemse boompjes voor je tuin  

Bestel nu je boompjespakket voor € 25,00 en krijg ze 

gratis bij je thuisbezorgd! Het zorgvuldig 

samengestelde pakket bestaat uit drie mooie 

inheemse boomsoorten. Vanuit je luie stoel zie jij 

straks hoe de Veldesdoorn, Sporkehout en Gele 

kornoelje ieder jaar mooier en groter worden. Dat is 

genieten voor jou, maar ook voor vogels, vlinders en 

insecten. Doe je mee? Klik hier voor meer info. 

 

Consuminderen, hoe doe je dat? 

We kopen met z'n allen meer spullen dan ooit! 

Het maken van spullen veroorzaakt veel 

uitstoot en grondstoffen worden steeds 

schaarser. Maar... ontspullen is vaak 

makkelijker gezegd dan gedaan. En wat doe je 

als iets oud of kapot is? 

Er zijn veel mogelijkheden om spullen te delen, 

lenen of repareren. Inmiddels zijn er tal van 

online en offline mogelijkheden ontstaan. We 

onderzochten de beste en belangrijkste die ook 

bij jou in de buurt te vinden zijn. 

Tips om te consuminderen 
Bron: Urgenda 

 

Warmetruiendag  

Elk jaar gaan we energieverspilling te lijf met de 

grootste klimaatactie van Nederland: de 

Warmetruiendag.  

Vrijdag 10 februari is het weer zover. Meedoen is 

simpel: zet de verwarming lager, trek een extra warme 

trui aan en bespaar 6% energie en CO2 per graad. 

Kijk hier wat je allemaal kunt doen. 

 

 
Paardenbloem 

 

https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087045683300
mailto:nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl
https://www.ivn.nl/online-cursussen-over-de-natuur/biodiversiteit-de-basis/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=mensennatuur_februari2023
https://planboom.nl/beginners/
https://samensnellerduurzaam.nl/consuminderen/?mc_cid=b82d01d6c4&mc_eid=65cf37abe0
https://www.warmetruiendag.nl/
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Groene verrassing 

Op 14 februari is het Valentijnsdag. Wil jij je 

Valentijn op een groene manier verrassen? 

Stuur een kaartje van zelfgemaakt zaaipapier. 

Als je wat potgrond over het kaartje strooit, 

groeien er vanzelf bloemen uit!  

De instructies vind je op: ivn.nl. 

 

Repaircafé 

Gooi niks weg waar eigenlijk maar heel weinig mis mee 

is. Bij een Repair Café worden je spullen, zoals kleding, 

apparaten, fietsen, speelgoed gratis gerepareerd. Of 

misschien wil je daar je kennis over het repareren van 

spullen wel delen. Zo draag je bij aan een duurzamere 

samenleving.  

De openingstijden van Repaircafé’s in de buurt: 

 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  

Vrijdag 10 feb. Warmetruiendag Meer info 

11 en 12 feb. Mollentelling Lees meer 

Donderdag 16 feb. 

09.30-12.00 uur 

Natuurwandeling Plantage Willem III 

tussen Remmerden en Elst 

Opgave via lenyhuitzing@planet.nl 

(verplicht!). Meer info 

Zaterdag 18 feb.  

14.00 - 16.00 uur  

Excursie Bomen herkennen in de winter 

Gidsen: Carlo van de Weerd en Chris 

Hartman 

Start: aan het eind van de Dijkstraat-

West, op de Slaperdijk 

Zaterdag 18 feb. 

13.00 tot 16.00 uur 

Archeologie en cultuur in het Amerongse 

bos; met gids 

Meer info 

 

Zaterdag 18 feb. 

14.00 tot 16.00 uur 

Natuurwandeling Grebbeberg 

 

Meer info 

Zaterdag 25 feb. 

14.00 tot 16.00 uur 

Naar de knoppen en wintervogels op de 

Edese hei (IVN Ede) 

Meer info 

Zondag 26 feb. 

15.00 - 16.00 uur 

Diddersgoed geopend  

Er is een gids aanwezig 

Ruisseveen/hoek Goudvink 

Veenendaal 

Woensdag 1 maart 

13.30 tot 15.30 uur 

Natuurwandeling de Blauwe Kamer  

met gids 

Start: bij  Bezoekerscentrum de Blauwe 

Kamer, Wageningen; Meer info 

6 - 12 maart Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel Klik hier voor meer info en aanmelden  

Zaterdag 11 maart 

9.30-12.30 uur 

NLdoet op moestuin de Duiventoren Oude Veensegrindweg 13 Rhenen t.o. 

nr 13. Ga de wei door over het 

appellaantje. 

https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087045683300
mailto:nieuwsbrief@ivnveenendaal-rhenen.nl
https://www.ivn.nl/ouders-en-scharrelkids/nieuws/valentijn-tip-zaaipapier-maken
https://www.warmetruiendag.nl/
https://www.ivn.nl/groen-om-te-doen/nieuws/mollenweekend?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=mensennatuur_februari2022
mailto:lenyhuitzing@planet.nl
https://wageningen.knnv.nl/activiteiten/
https://www.utrechtslandschap.nl/activiteiten/excursie/archeologie-en-cultuur-in-het-amerongse-en-zuilensteinse-bos-2
https://www.utrechtslandschap.nl/activiteiten/excursie/natuurwandeling-de-grebbeberg-2
https://www.ivn.nl/afdeling/ede/natuuractiviteiten/naar-de-knoppen-en-wintervogels-op-de-edese-heide-op-25-februari-2023/
https://www.utrechtslandschap.nl/activiteiten/excursie/natuurwandeling-blauwe-kamer-9
https://www.weekzondervlees.nl/
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Foto gemaakt door Tineke Wouda tijdens de nieuwjaarswandeling 
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