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De nieuwjaarsbijeenkomst vond plaats in Hemmen, waar vanuit de Oude School een 

wandeling door het Hemmense bos werd gemaakt onder regie van Piet Broekhof met 

spontane ondersteuning van de andere gidsen. Na de wandeling was er gelegenheid om 

nog gezellig na te praten bij een hapje en een drankje.  

 

Leden 

Het ledenbestand is constant circa 130. Af en toe twee leden eraf en ook weer 

twee nieuwe leden erbij. 
 

Bestuur 

Op zaterdag 30 maart 2019 werd de Algemene ledenvergadering gehouden en is Will 

Bemelmans verkozen tot voorzitter van onze IVN en heeft hij officieel het stokje 

overgenomen van Judith Janszen. Sinds september 2018 vervulde hij deze rol al ad 

interim.  

Het bestuur bestond in 2019 uit; Will Bemelmans, Herman Hendriks, Laetitia de Koning 

en Annelies Stokkel. 
Annette Willemen heeft in 2019 evenals voorgaande jaren zorg gedragen voor 
het beheer van onze website. 

Tijdens de ledenvergadering op 30 maart 2019 is besloten om een werkgroep cursussen 
in het leven te roepen. Het doel is om op den duur een gevarieerder aanbod aan 

cursussen te kunnen aanbieden aan het brede publiek. Ook zien we het geven van 
cursussen als middel om gidsen op te leiden en hun kennis en vaardigheden te 
verbeteren. 

Het bestuur heeft Piet Broekhoff, Frans Mikx, Gijsbert Peelen bereid gevonden om deze 
werkgroep te bemensen. 

Het bestuur heeft in samenspraak met de werkgroep een opdracht geformuleerd die 
bestond uit vier onderdelen. Met het advies van de werkgroep is  een basis gelegd voor 

het cursusaanbod in de komende jaren.  
 

Publiciteit 
Herman Hendriks heeft ook in 2019 ervoor gezorgd dat de bladen onze 

persberichten veelvuldig over namen. De respons is groot getuige de aantallen 
deelnemers aan onze activiteiten. 

De opzet van de brochure met overzicht van publieksactiviteiten is met ingang van 

2020 gewijzigd. De huidige brochure omvat anderhalf jaar aan activiteiten. De 

bedoeling was om voortaan een seizoens-folder van zomer tot zomer te maken. Dit 

streven is door de Covid19-uitbraak even geparkeerd. 

 
Publieksactiviteiten 
Ook in 2019 trokken onze publieksexcursies veel bezoekers, gemiddeld waren 
dat 20 deelnemers. Het betrof 40 publieksactiviteiten, waarvan een kwart 

vogelexcursies waren met Ben Brouwer als gids. 
De polderbende is 10 keer op stap geweest met gemiddeld 15 kinderen (15 is 
het maximum). 

Er waren 14 struin- en fietstochten met ook gemiddeld 15 deelnemers en 
bovendien 
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een aantal aangevraagde excursies die niet altijd zijn geregistreerd (soms 

worden gidsen persoonlijk benaderd).  In 2019 hebben we slechts een keer op 

een markt gestaan. De jaarlijkse voorjaarsmarkt bij Historische Tuin De 
Warmoes te Lent. 

Slootjesdag was dit jaar op 16 juni in Fikkersdries waar Frans en Ruud twee gezinnen 

met kinderen mochten ontvangen. De conclusie was dat we in de toekomst naar een 

andere plek moeten zoeken, wellicht in de woonwijken zelf. 

Ruud Milder heeft de vleermuizenexcursies aan zijn excursiepallet toegevoegd. In de 

avond van 9 september trok hij in de avondschemering met een groep de Bemmelse 

polder in. 

Een nieuwe activiteit is ook het ondersteunen van Bio-walking in Oosterhout. Onze 

gidsen Gijsbert Peelen en Annelies Stokkel gaan met de groepen op stap en vertellen 

onderweg een en ander over de natuur.  

Tenslotte lopen er in het seizoen iedere 14 dagen gidsen mee met de excursies in de 

Gendtse Polder vanuit Camping Waalstrand. Deze worden bij toerbeurt verzorgd door 

Ruud Milder, Henny Campschroer en Jos van Betuw. 
 

Cursussen 

Er is in 2019 weer een wilde plantencursus voor beginners gegeven. Door Frans 
Mixx en Will Bemelmans in de Dorpsschuur te Lent voor circa 20 cursisten. Dit 

keer waren er ook weer deelnemers die lid zijn van IVN Nijmegen. 
Piet Broekhoff heeft weer de Vogelcursus voor beginners gegeven. Deze vond, 

zoals gebruikelijk, plaats in het voorjaar. Dit keer vanuit de Oude School in 
Hemmen. Wederom was de cursus volgeboekt. 

 

Gidsenactiviteiten 

In september konden de gidsen een EHBO-cursus volgen die door het bestuur was 

georganiseerd in de Dorpsschuur te Lent. Deze werd verzorgd door het Rode Kruis. 

De gidsenbijeenkomst 2019 vond plaats op 13 oktober in de Bemmelse polder onder 

aanvoering van Ruud Milder. Twee weken later op 26 oktober was Alice Kuif voor de 

laatste keer officiële als gids voor IVN RijnWaal actief en is zij na afloop van die 

avondexcursie door het bestuur bedankt voor haar inzet en op een passende wijze ‘ 

uitgezwaaid’ door de aanwezige IVN-gidsen. 
 

We kunnen tevreden zijn over hetgeen we in 2019 hebben kunnen doen. Verder 
hebben we genoeg ideeën om mee aan de slag te gaan. 


