Beste lezers,
Hierbij de nieuwsbrief van maart 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.
Van de bestuurstafel…… jeugdactiviteiten en we publiceren wandel- en fietsroutes.
Uitnodiging

Gerard Vernooy nieuwe vertrouwenspersoon
Het bestuur is verheugd een goede opvolger van Ida Marsman gevonden te hebben in de persoon
van Gerard Vernooy. Gerard is pedagoog en heeft een uitgebreide didactische en pedagogische
ervaring. Heeft o.a. lesgegeven in het beroepsonderwijs. Hij is ook werkzaam geweest als
hulpverlener. Naast het intermenselijke aspect heeft Gerard oog voor de natuur. Hij houdt van
wandelen en moestuinieren. Ook heeft hij de gidsenopleiding gedaan bij Natuurmonumenten.
Woonachtig in Rhenen en is ons meest recente lid op dit moment.
Op onze website staat informatie over de inhoud van zijn functie.
Leo Pruis, voorzitter
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De nieuwe Groenhof

Nieuwsgierig naar de nieuwe Groenhof?
Een aantal van jullie hebben al aangegeven
dat ze toch wel heel graag het nieuwe
onderkomen willen zien.
Men is nog wel heel druk bezig met de tuin.
Daar moet nog het nodige gebeuren. Het
inrichten is, met uitzondering van de nodige
laatste punten, wel zo goed als klaar. Als
bestuur denken wij erover van de zomer een
open dag te houden, zodat ieder van ons het
geheel kan bekijken. Maar mocht je op kortere
termijn ons nieuwe onderkomen willen
bekijken, dan kan dat natuurlijk ook. De
mediatheek is woensdagmiddag open van
14.00 - 16.00 (uitgezonderd de
schoolvakanties). Suze Hörchner en/of Tineke
Wouda verwelkomen je graag.
Adres: Prins Willem-Alexanderpark 317 in
Veenendaal.

Overig nieuws
Een eigen minibos in je tuin
Plant je eigen minibos met het ''Bosje hier en
Bosje daar'' pakket en voeg zo geur, kleur en
leven toe aan jouw tuin! Dit makkelijk te
planten minibospakket (3 m2), samengesteld
met inheemse bomen en heesters, is goed
voor vogels en insecten, maar ook tegen
hittestress en droogte. Voor elk verkocht
pakket planten we 3 bomen in het Atlantisch
Regenwoud in Brazilie. Lees meer.
Beleef de Natuur-kalender!
De IVN Beleef de Natuur-kalender 2022 zit boordevol
doe-tips, buitenactiviteiten en interessante
natuurweetjes. Hierin vind je meer dan 60 leuke
seizoensgebonden activiteiten, weetjes en doe-hetthuis-tips. Dat is niet alleen leuk, het is ook nog eens
goed voor je gezondheid én je geluksgevoel. De
kalender is hier gratis te downloaden.
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NLdoet op moestuin de Duiventoren
De actie NLdoet is vast bij veel mensen bekend. In het
weekend van 11 en 12 maart zijn er 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 IVNmoestuin 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/moestuin-startklaarmaken. Meer informatie bij Dorthy Reijn:
moestuin@ivnveenendaal-rhenen.nl.
Hulp gevraagd
De mediatheek is verhuisd naar de nieuwe
Groenhof. Het was een heel karwei, maar
bijna alles staat nu op zijn plek. Voor een
mooi resultaat zijn er nog een aantal
verbeteringen nodig.
 De kunststof afdekkingen van de posters in
het posterrek waren vergeeld. Deze
moeten vervangen worden. Hiervoor is
materiaal aanwezig, maar dit moet met
een stanleymes op maat gesneden
worden. Wie is handig met mes en liniaal
en wil dit doen?
 Allerlei etiketten/opschriften in de
mediatheek op leskisten, ordners,
tijdschriftendozen enz. zijn onleesbaar
geworden, beschadigd of verdwenen. Wie
wil voor ons nieuwe etiketten/opschriften
maken?
Voor meer info: Suze Hörchner
tel: 0318 513613
Zet de knop om! #earthhour
Zaterdag 26 maart om 20.30 uur is het zover! Earth
Hour 2022. Doe één uur lang het licht uit voor de
kwetsbare natuur op aarde. En zet ook bij jezelf een
knop om! Kies wat jij anders gaat doen. Doe mee voor
onze natuur, onze toekomst en jouw wereld. Waarom?
Dat zie je in deze korte video.
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Veenendaal wordt schoon!
Op 19 maart is er - tegelijk met de landelijke
opschoondag - weer een IVN Schone
Stappen Wandeling. De opruimactie is in
samenwerking met TeamClean. De Schone
Stappen Wandelingen worden vier keer per
jaar gehouden op een zaterdagmorgen,
telkens in een andere deel van Veenendaal.
Afvalzakken, hesjes en grijpers worden door
de gemeente verstrekt. In ongeveer anderhalf
uur proberen we zoveel mogelijk zwerfafval
op te ruimen.
We doen mee op verschillende locaties. Je
kunt je hieronder opgeven:
 Schrijverspark:(ernascholten@kpnmail.nl)
 PWA-park
(wouter.groot.koerkamp@veenendaal.nl)
 Franse Gat
(rinie.bergevoet@veens-welzijn.nl)
 Informatie over TeamClean:
Tjeerd de Vries, tel. 06 44199541
Pasta om bevervraat te voorkomen
Om bomen te beschermen tegen knagende bevers gaat
de gemeente Nijmegen een pasta aanbrengen op
bomen die aangevreten zijn. De pasta moet de bevers
weren.
De bastbeschermingspasta wordt onverdund op de bast
aan de onderkant van de boom aangebracht. Na een
paar uur is die pasta zo hard zodat de bever er zijn
tanden niet meer in kan zetten. De pastalaag is
luchtdoorlatend zodat de boom nog wel kan ‘ademen'.
Bron: De Gelderlander
Kikkerdriltelling
Tussen 12 maart en 3 april 2022 is de
kikkerdriltelling. Wist je dat kikkers rond deze
tijd uit hun winterslaap ontwaken? Door de
stijgende temperatuur warmen hun lijfjes op.
Zodra ze warm genoeg zijn, worden ze
wakker. Als het dan ook nog een beetje
vochtig weer is, komen ze graag tevoorschijn
om te paren. Lees meer.
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De repaircafés zijn weer open!
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
Elke derde vrijdag vd maand, van 13.30 tot 16.30 uur
 Rhenen: De Westpoort, Veerweg 1
Elke vierde vrijdag vd maand van 13.30 tot 16.00 uur
 Elst: Het Bestegoed - bovenzaal 5, Tabaksweg 20
Elke eerste dinsdag vd maand van 13:30 – 16:00 uur
Activiteiten
Zaterdag 12 maart
9.30-12.30 uur

NLdoet op moestuin de Duiventoren
Meedoen? Klik op aanmelden.

Oude Veensegrindweg 15 Rhenen.
Bij klaphek tegenover landgoed
Remmerstein
Zaterdag 12 maart
Vogels en meer op de Drieberg Ede
Start: P-plaats Drieberg Ede t.o.
8.00 uur
pannenkoekenhuis De Langenberg
16 en 26 maart
Wandelexcursie de Blauwe Kamer
Start: Informatiecentrum Blauwe
14.00 uur
Geen kosten, wel graag reserveren
Kamer, De Blaauwe Kamer 15,
Wageningen. Lees meer.
12 maart - 3 april
Kikkerdriltelling
Lees meer.
Donderdag 17 maart Fietsexcursie Binnenveld, Berg en Beekdal Voor startpunt en meer info klik hier.
09.30-12.30 uur
door KNNV
Zaterdag 19 maart
Vogelzangexcursie Hoekelumse Bos
Start: ingang naar Boerderij
7.00 uur
Hoekelum aan de Edeseweg in
Bennekom
Vrijdag 25 maart
Excursie Paddentrek Kwintelooijen
Start: P-plaats manege
19.00 uur
Gidsen: Cokkie Gadella en Lidia den
”Blauwendraad”, Blauwendraad 3,
Oudendammer.
Rhenen.
Tip: neem een zaklamp en laarzen mee!
Zaterdag 26 maart
Earth Hour
Lees meer.
20.30 uur
Zondag 27 maart
Diddersgoed geopend
Ruisseveen/hoek Goudvink
15.00 - 16.00 uur
Er is een gids aanwezig
Veenendaal
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Gerooide douglas sparren in Kwintelooijen
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Foto: Tineke Wouda
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