Beste lezers,
Hierbij de nieuwsbrief van februari 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.
Twee oproepen
Redactieleden Het Groene Blad gezocht
IVN Veenendaal-Rhenen maakt
viermaal per jaar een uitgave van
Het Groene Blad. Een kleurrijk
blad met allerhande informatie
over de natuur, het milieu en de
activiteiten van IVN VeenendaalRhenen.
De Werkgroep Media is op zoek
naar uitbreiding van de redactie:
leden die willen helpen bij de
organisatie, invulling en
samenstelling van ons mooie blad.
 Vind het leuk om organisatorisch bezig
te zijn? Dan kun jij aan de slag om alle
werkgroepen periodiek een bijdrage te
laten leveren, waarin de werkgroepen
iets schrijven over hun activiteiten. Als jij
dat wilt en kunt mag je natuurlijk ook
helpen met het schrijven van een artikel.
Ook kun je andere manieren kopij gaan
vergaren. Misschien zijn praktische
zaken als drukken en verspreiding ook
een kolfje naar jouw hand;
 Ben jij creatief in woord en beeld? Dan
is meewerken aan het samenstellen en
de opmaak van Het Groene Blad zeker
iets voor jou;
 Vind je het leuk om nieuwe mensen te
leren kennen en te interviewen? Ben je
in staat om wervend en informatief te
schrijven? Dan biedt IVN je alle ruimte
om uit de kring van onze prachtige
vrijwilligers regelmatig iemand te
spreken en over die persoon te
schrijven. Een geweldige kans om onze
actieve vrijwilligers te leren kennen en
hun werk binnen de vereniging voor het
voetlicht te brengen;
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 Ben je een kritische lezer en stoor jij je
altijd aan schrijffouten van anderen?
Kom ons dan helpen met de
tekstcorrectie. De meeste goede
schrijvers zijn beter in inhoud dan in
taalregels;
 Ben jij een kritische denker en kun jij
jouw gedachten op een leuke en positief
prikkelende manier opschrijven, zodat je
daarmee anderen aan het denken zet?
Dan ben jij waarschijnlijk de columnist
die we zoeken.
 Ben je een communicatieve
duizendpoot en kun/wil je meerdere
van deze taken combineren. Dan
zoeken we jou!
De redactie komt één keer per kwartaal bij
elkaar om de inzendingen door te nemen en te
bepalen welke kopij kan worden geplaatst. Na
taalkundige correctie wordt het blad in elkaar
gezet en beoordeelt/corrigeert de redactie
online het resultaat.
Interesse? Richt je mailtje aan:
secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.nl. Vertel
ook ons ook iets over je achtergrond.
Nieuwe leden Werkgroep Natuurpaden gezocht
De Werkgroep Natuurpaden is een actieve
werkgroep die acht wandelroutes en vier
fietsroutes met verschillende
afstanden heeft uitgezet. Elk
jaar worden de routes
gecontroleerd of er
wijzigingen of verbeteringen
in de routebeschrijvingen
moeten worden
aangebracht. Een leuke,
maar ook belangrijke klus.
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We worden hierbij ondersteund door enkele
externe controleurs.
De routes zijn te vinden op onze website. Maar
ze staan ook op de landelijke IVN app. Het
bijhouden van de website en de app wordt ook
door de werkgroep gedaan.
Voel je je uitgedaagd? Loop en/of fiets je graag
en heb je een kritische blik om deze routes zo

nodig te helpen verbeteren? Of misschien ben
je redelijk handig met ICT? Dan ben je voor de
werkgroep wellicht een belangrijke aanwinst.
Voor interesse of meer informatie kun je
mailen naar: natuurpaden@ivnveenendaalrhenen.nl of bellen: 06 14833612 (Henk te
Paske) of 06 20073378 (Harmannus
Harkema).

Bedankt iedereen!
Graag wil ik eenieder bedanken die een lieve kaart,
bezoekje, brief, appje, mailtje of een andere blijk van
warme belangstelling heeft getoond in verband met mijn
ziekte. Het heeft me heel erg goed gedaan.
Hartelijke groet, Ida Marsman
NLdoet op moestuin de Duiventoren
In het kader van NLdoet zijn er op 11 en 12
maart overal eenmalige klussen, waarbij
vrijwilligers gevraagd wordt hun handen uit de
mouwen te steken.
Op zaterdag 12 maart van 9.30 -12.30 uur is
IVN-moestuin de Duiventoren 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:
https://www.nldoet.nl/activiteit/moestuinstartklaar-maken. Meer informatie bij Dorthy
Reijn: moestuin@ivnveenendaal-rhenen.nl.
Oproep
Op moestuin de Duiventoren is kortgeleden een
steenuilenkast opgehangen. Ook komt er een
valkenkast. Om de eventuele bezoekers van de
nestkast(en) te kunnen volgen willen we graag een
poosje een wildcamera ophangen.
Wie heeft er eentje te leen voor de
moestuinwerkgroep?
Contact: Ton Ezendam: ton.ezendam@xs4all.nl.
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Inzameling van plastic doppen
Wist je dat plastic doppen geld waard zijn? De
KNGF Geleidehonden krijgt een vergoeding
voor elke kilo aan doppen die het inzamelt.
Dus gooi de dopjes van frisdrank en
melkpakken niet weg, maar lever ze in bij de
Groenhof. Daar staat een flinke doos klaar. In
feite kun je alle plastic doppen sparen, grote
en kleine, van melkkartons tot shampooflesjes
en van pindakaaspotten tot wasverzachterflacons. Maar ze moeten wel schoon zijn en
eventuele binnenbekleding moet er ook uit.
Spoel ze dus even om.
Behalve doppen kunnen ook inktcartridges en
laptopaccu’s, mobieltjes en snoeren worden
ingeleverd. Voor vragen bel tel. 06 20910084.
Duurzaamheidscafé
Je ziet het niet maar het is er wel: fijnstof in de lucht.
Het beïnvloedt de luchtkwaliteit en langdurige
blootstelling aan verhoogde concentraties fijnstof heeft
een negatief effect op de gezondheid.
Op 16 februari van 19.30 - 21.00 uur kun je een online
Duurzaamheidscafé hierover bijwonen. Dan wordt de
veenstofradar gepresenteerd. Je kunt direct zien wat de
huidige status van het fijnstof in Veenendaal is.
Meld je vooraf aan en koop jouw gratis kaartje via
https://www.bibliotheekveenendaal.nl. Je krijgt kort van
tevoren de link naar de meeting doorgestuurd.
Meer lezen.
Cursussen Veens Welzijn
Er zijn vijf nieuwe cursussen binnen de
Vrijwilligersacademie van Veens Welzijn.
Cursussen waaraan alle inwoners van
Veenendaal die vrijwilligerswerk doen bij een
vrijwilligersorganisatie gratis kunnen
meedoen. Dit zijn:
 Grenzen Stellen
 Fondsenwerving
 Samenwerken
 Omgaan met Lichte Dementie
 AED en Reanimatie
Klik hier voor meer informatie.
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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/valentijn.
Warmetruiendag
Elk jaar gaan we energieverspilling te lijf met
de grootste klimaatactie van Nederland: de
Warmetruiendag. Samen bieden we een feest
van klimaatoplossingen voor iedereen. Zet 'm
alvast in je agenda: op vrijdag 11 februari
vieren we alweer de 16e Warmetruiendag!
Meedoen is simpel: zet de verwarming lager,
trek een extra warme trui aan en bespaar 6%
energie en CO2 per graad. Als heel Nederland
op 1 dag 1 graad lager stookt, besparen we
6,3 miljoen kilo koolstofdioxide! Doen we dat
een heel stookseizoen lang, dan besparen we
maar liefst 1 megaton CO2! Kijk hier wat je
allemaal kunt doen.
Speuren naar sporen in Renkums beekdal
Vanaf 20 februari t/m juni van dit jaar is er een
tentoonstelling over dierensporen in het
Informatiecentrum Renkums Beekdal, Nieuwe
Keijenbergseweg 170 Renkum.
Sporendeskundige Marc Wilbers neemt ons in de
tentoonstelling via foto’s en objecten mee naar de
diersporen die we in en om het beekdal kunnen vinden.
We weten mede door pootafdrukken, uitwerpselen en
vraatsporen welk dieren hier voorkomen. Natuurlijk zijn
er ook spelletjes, voor klein en groot, om sporen te
leren herkennen.

Wolvensporen Wekeromse zand
Foto: Henk te Paske

Europese Boom van het Jaar
Tilia, de geweldige lindeboom naast de
voormalige pastorie in Maasniel, is
genomineerd voor de Europese Tree of the
Year verkiezing 2022. De Europese
verkiezing Tree of the Year loopt van 1 t/m 28
februari. Help Tilia aan de overwinning. Bekijk
een korte impressie van Tilia.
Foto: https://www.monumentaal.com
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Activiteiten
Vrijdag 11 feb.

Warmetruiendag

Woensdag 16 feb.
19.30 - 21.00 uur
Donderdag 17 feb.
09.30 - 12.00 uur.

Duurzaamheidscafé (online)

Meedoen? Klik op aanmelden.

Natuurwandeling in de Wageningse Eng

19 en 20 feb.
Zaterdag 26 feb.
13.30 - 15.30 uur

Mollentelling
Excursie: Bomen herkennen in de winter
Gidsen: Chris Hartman en Carlo van de
Weerd

Zaterdag 26 feb.
10.30 uur
7-13 maart
Zaterdag 12 maart
9.30-12.30 uur

Bezoek aan twee arboreta te Wageningen

Start: P-plaats Sportpark ‘De Zoom’,
Zoomweg 4, Wageningen
Aanmelden: ada.parlevliet@ziggo.nl
Lees meer.
Start: einde Dijkstraat-West bij de
Slaperdijk.
Max. 16 deelnemers. Aanmelden:
bomen@ivnveenendaal-rhenen.nl
Start: Stadsbrink, busstation
Lees meer.
Klik hier voor meer info en aanmelden.
Meedoen? Klik op aanmelden.

Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel
NLdoet op moestuin de Duiventoren

Plantage Willem III
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Foto: Tineke Wouda
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