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Ledenvergadering
Publieksactiviteiten
Jaarverslag vogelwerkgroep

Beleef de natuur!

Contactpersonen werkgroepen
excursies
Jannie v.d. Linden
0318 – 522583
excursies@ivnveenendaal-rhenen.nl

mediatheek
natuurpaden
Suze Hörchner
Esther Dijkers
0318 – 513613
mediatheek@ivnveenendaal-rhenen.nl natuurpaden@ivnveenendaal-rhenen.nl

tuin "Groenhof"
Saskia H.M. Koolen
0318 – 795452
hmkoolen@online.nl

werkgroep scholen V’daal
werkgroep scholen Rhenen
Jannie v.d. Linden
Bert Berg
0318 – 522583
0318 - 472145 of 06-33106173
scholenwg.veenendaal@ivnveenendaal-bberg@hetnet.nl
rhenen.nl

werkgroep planten
Ina Kok
0318-620845
inakokklosse@hotmail.com

weidevogelbescherming
Roelof de Jong
0317 – 614941
jon73229@planet.nl

groene blad & internet site
Peter van Krugten
0318 – 510041
pjvankrugten@hetnet.nl

"de Groenlingen"
John Ikkink
0318 – 506521
john.ikkink@ivnveenendaal-rhenen.nl

werkgroep PR
Marijke Brattinga
06 – 81673028
pr@ivnveenendaal-rhenen.nl

NatuurWerkt!
Bert Berg
0318 - 472145 of
06 - 14048655
bberg@hetnet.nl

bomen en openbaar groen
Carlo van de Weerd
0318 – 561134
kh.vd.weerd@hccnet.nl

"de Zwammen"
Martijn Stip
0317 – 619935
stip.reijnierse-t@telfort.nl

natuurtuin Diddersgoed
vacant

vogelwerkgroep
vacant

De Groenhof
In de Groenhof vindt u het Natuur- en Milieu Educatief Centrum (NME-Centrum) van onze afdeling.
Hier is ook de mediatheek gevestigd. Locatie: Karel Fabritiusstraat 3, 3904 TG Veenendaal. E-mail: groenhof@ivnveen
endaal-rhenen.nl. Telefoon: 0318-589555. B.g.g.: Suze Hörchner, 0318-513613.
Openingstijden mediatheek: woensdag 14-16 uur of na afspraak met de coördinator. Gesloten tijdens schoolvakanties
én in de maanden juli en augustus.
E-mail: mediatheek@ivnveenendaal-rhenen.nl.
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Het Groene Blad
Van binnen uit
Beste IVN-ers, beste lezers,
Allereerst allen die ik het nog niet heb kunnen toewensen, een
rijk, groen en gezond 2016 toegewenst.
Net een gezellige en drukke nieuwjaarsbijeenkomst in de Groen
hof gehad. Na de eerste winterse bui brak de zon door. Echt tijd
voor de traditionele wandeling. Genieten!
Ik hoop dat het een jaar wordt waar velen van u niet alleen naar
uitkijken maar ook veel genoegen en natuurplezier aan zullen
beleven. Een cursus scharrelkidsmoestuin en na de zomer een
natuurgidsencursus. Voor ieder die zijn of haar kennis wil ver
groten en een bijdrage wil leveren aan ons doel: natuureducatie,
de gelegenheid om dat actief aan te pakken.
Het jaar 2016 is het jaar van de bodem (dat was al het UN FAO-Food
and Agriculture Organization of the United Nations- thema voor
2015). Heb je een idee voor een goed bodemverhaal, ben je erin
gespecialiseerd of weet je iemand die een prachtige bijdrage over
het bodemleven kan geven, stuur dan je bijdrage op voor het
themanummer van het Groene Blad. Misschien is juist de bodem
wel het meest onbekend bij velen.
Als weetje: De bodem van een enkel ecosysteem kan tot wel
miljoenen verschillende soorten organismen bevatten: van de
meest minuscule bacteriën en schimmels tot aan aardwormen,
mieren en mollen.
Het totale aantal levensvormen loopt in de vele miljarden. Zo is
het aantal organismen in één schepje gezonde grond al groter dan
het totale aantal mensen op aarde! (Van de NIOO site).
Onze aandacht voor het klimaat, de opwarming van de aarde en
de invloed van de mens hierop is goed, maar de bodem, zonder
welke wij niet beschikken over goed drinkwater, voedsel en
grondstoffen mag niet worden vergeten.
2016 is door de UN (en FAO) uitgeroepen tot het jaar van de “pul
ses”, gedroogde peulvruchten (linzen, bonen, erwten) die een
belangrijk onderdeel van onze voedselketen vormen door de ei
witten en aminozuren die bijdragen aan een gezond leven en een
goede vervanger van dierlijke eiwitten zijn. Ook zijn de planten
(van deze peulvruchten) leveranciers van stikstof en dragen bij
tot een goede vruchtbaarheid van de bodem.
Er is genoeg te doen het komende jaar. Dat het genieten van de
natuur steeds een ontdekking mag zijn en laat niet na anderen
erin te betrekken en er ook van te (leren) genieten.
We maken er met zijn allen een mooi jaar van.
Veel leesplezier met dit nummer.
Nico Bosman
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COLOFON
Het Groene Blad, het contactblad voor leden
en donateurs van IVN Veenendaal-Rhenen
verschijnt 4 à 5 maal per jaar. De sluitingsda
tum voor het zomernummer is 17 april 2016.
Gegevens over de jaarplanning zijn te vinden
op onze website onder werkgroepen, Groene
Blad en Internetsite.
REDACTIE:
Peter Beaart
redactie@ivnveenendaal-rhenen.nl
Foto voor- en achterpagina: Tineke Wouda

BESTUUR
VOORZITTER:
Nico Bosman, tel. 0318-524696
voorzitter@ivnveenendaal-rhenen.nl
SECRETARIS:
Karel Haag, tel. 0318-501562
secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.nl
PENNINGMEESTER:
Jan van 't Veer, tel. 0318-526850
penningmeester@ivnveenendaal-rhenen.nl
NL95 INGB 0004 7381 18
t.n.v. IVN Veenendaal
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“Varkens in Nood”
en "Dier en Recht”
In het verleden heb ik al eerder aandacht besteed aan bo
vengenoemde organisaties en daarom hier een korte sa
menvatting van hun jaaroverzicht.
Misstanden
120 misstanden in de varkenshouderij. Eind oktober pre
senteerde varkens in nood een nieuw rapport met een
beschrijving van 120 verschillende misstanden in de inten
sieve veehouderij. Doorligwonden, maagzweren, overvolle
stallen, speendiarree, ongeschikt afleidingsmateriaal, uit
putting en stress door continu zwanger zijn en ga zo maar
door. Het rapport was aanleiding voor een nieuwe campag
ne om de zieke en noodlijdende varkenssector radicaal te
saneren. Varkens in nood is een petitie gestart voor het
invoeren van accijns op vlees en men verwacht zeker 40.000
handtekeningen op te halen. Met de opbrengst van de
vleestax kan een diervriendelijker veehouderij worden
ontwikkeld en de ontwikkeling van vleesvervangers wor
den gefinancierd.
Vleesproductie
Door organisaties als Dier en Recht en Varkens in Nood,
Milieudefensie en Wakker Dier is het inmiddels in brede
kringen doorgedrongen dat de productie van vlees ramp
zalige gevolgen heeft voor het klimaat, natuur en milieu (de
sloop van oerwoud voor de teelt van veevoer) en de volks
gezondheid (antibiotica en resistente bacteriën). 55% van
de Nederlanders eet inmiddels drie dagen per week geen
vlees. Vijf jaar geleden was dit nog 40%. Een hoopgevende
ontwikkeling! Varkens in Nood en dier en recht voeren
acties om koeien in de wei te houden en voeren campagne
tegen de kraamkooi voor zeugen. Zeugen staan nl. een
kwart van hun leven vast tussen ijzeren stangen, waardoor
ze niet bij hun biggen kunnen.
Natuurrashond
Honderden mensen hebben hun best gedaan om een
nieuwe, positieve naam voor de bastaardhond te bedenken.
Deze heet van nu af aan natuurrashond. Ik vind dit een
vondst. De rashondenwijzer met voorlichting over erfelijke
aandoeningen bij rashonden is vernieuwd met meer hon
denrassen en een betere onderbouwing.
Protesteren helpt
Waarom nu deze samenvatting. Omdat ik u wil laten zien
dat protesteren en actievoeren zin heeft. Dat handtekenin
genacties per mail uiterst effectief zijn en ook helpen zaken
op de politieke agenda te krijgen. Soms moeten we tevreden
zijn met kleine stapjes, zoals bv. de “een ster beter leven
“van de dierenbescherming, maar het is in ieder geval een
begin.
Vegetarisch kookboek
Tot slot wil ik u nog even attenderen op een nieuw vegeta
risch kookboek. Het heet: “Plenty”, groente genoeg om heel
lekker te koken! Het is van de schrijver Yotan Ottoleghi,
uitgebracht door uitgeverij Fontaine. Er staan fantastisch
recepten in waarvan er alvast een hier in het Groene Blad
staat.
Cokkie Gadella
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Nieuwjaarsbijeenkomst 2016
Traditioneel was de derde zaterdag van het nieuwe jaar de nieuwjaarsbijeenkomst van onze vereniging. Ook dit jaar
weer goed bezocht en zeer gezellig om weer eens wat bij te praten met verschillende leden. Na de lunch, de speech van
onze voorzitter, waarbij een aantal leden in het zonnetje werd gezet was het tijd voor de nieuwjaarswandeling. Gelukkig
hield de regen/natte sneeuw op en konden de deelnemers zelfs met een zonnetje de wandeling voltooien. De werkgroep
natuurpaden had de wandeling dit jaar weer eens in het bos uitgezet met daarbij natuurlijk een aantal vragen. De beste
drie groepen werden met een prijsje beloond. Nummer 1 was de groep van Rachèl, 2 de groep van Heleen en 3 de groep
van Gerrit. De wandeling werd positief beoordeeld en ook de bonusopdracht, het verzamelen van zoveel mogelijk
soorten bladeren, bleek een leuke uitdaging. Wellicht volgend jaar zoveel mogelijk dennenappels verzamelen? Hieron
der kunt u de vragen die tijdens de wandeling werden gesteld terugvinden met de antwoorden.
Namens de werkgroep Natuurpaden
Esther Dijkers

IVN Nieuwjaarswandeling 2016 vragen en antwoorden
Vraag 1. Hoeveel bomen staan er in het gras voor de flat en hoe heten ze? Antwoord: Negen robinia's (één Robinia staat
meer naast de flat, dus acht is ook goed gerekend).
Vraag 2. Hoe heet de lage groene beplanting aan uw rechterhand aan het einde van de flat? Antwoord:Den.
Vraag 3. Hier staan een aantal bomen met klimop groeiend langs de stam. Is de klimop die je hier ziet een parasiet?
Antwoord: Wie goed kijkt ziet dat jonge scheuten worteltjes vormen. Als de scheuten klimmen hebben die worteltjes
alleen een hechtende functie. Zij nemen geen voedingsstoffen uit de boom op. Omdat de klimop dus niet parasitair is
zal ze de boom niet beschadigen. De klimop haalt haar voedsel zelf uit de bodem.
Vraag 4. U ziet varens noem 3 soorten. Antwoord: Bijvoorbeeld Adelaarsvaren, Brede en smalle stekelvaren, gewone
Eikvaren, Koningsvaren, Mannetjesvaren, Wijfjesvaren, Steenbreekvaren, Dubbelloof
Vraag 5. Welke drie functies heeft het Prattenburgse bos? Antwoord: Recreatie, Bosbouw en natuurbeheer.
Vraag 6. Onderweg staan bomen die in de winter hun naalden laten vallen.
A. Hoe heten deze? B. Waarvoor gebruiken we het hout van deze naaldbomen?
Antwoord: A. Lariks B. Bouw van huizen, voor de papierfabricage, om klompen van te maken.
Vraag 7. Verderop ziet u links greppeltjes. Met welk doel zijn deze eens gegraven? Antwoord: Ontwatering.
Vraag 8. Rechts kunt u heuveltjes ontdekken. Hoe zijn deze ontstaan? Antwoord: Stuifzand.
Vraag 9. We zien hier een open landschap afgewisseld met smalle stroken bos. Hoe noemen we dit landschap ook wel?:
Antwoord: Coulisselandschap.

Mededeling wisseling coördinatorschap
PR werkgroep
Beste IVN leden,
Het coördinatorschap van de PR(public relations)-werkgroep is in onze laatste vergadering overgedragen. Peter van
Krugten is teruggetreden en Marijke Brattinga zal de taken als voorzitter overnemen. Wel blijft Peter actief binnen de
PR werkgroep en de vereniging.
Wat doet de PR werkgroep?
De PR werkgroep is een werkgroep die verschillende publieksactiviteiten van het IVN coördineert. Wij verzorgen de stand
op markten/evenementen, zorgen voor het bestellen en de verkoop van folders, artikelen (mokken, placemats, zoek
kaarten etc.). Met onze activiteiten proberen we zo veel mogelijk mensen te interesseren voor de natuur om ons heen.
Ook doen we aan ledenwerving en werken we aan onze naamsbekendheid. Dit doen we vaak in samenwerking met
andere werkgroepen. Mochten deze hulp of materiaal nodig hebben dan horen we het graag.
Marijke is een van de nieuwe gezichten binnen de vereniging, hieronder een korte introductie.
“Vorig jaar ben ik lid geworden van het IVN omdat ik wat met mijn opleiding Biologie wilde doen. Al snel maakte ik
kennis met de verschillende werkgroepen zoals de PR werkgroep, Plantenwerkgroep en de Groenhof. Ook heb ik een
tijdje met NatuurWerkt meegewerkt omdat ik tijdelijk zonder werk kwam te zitten.
In Ede heb ik de scholengidscursus gevolgd, maar kon deze helaas niet afmaken in verband met mijn nieuwe baan. Op
het moment heb ik werk als informatie analiste in Barneveld voor een grondonderzoek bedrijf. In mijn vrije tijd wandel
en fiets ik graag door de prachtige bossen en velden in de omgeving. Ik woon al een jaar de vergaderingen van de
werkgroep bij en verricht hand en spandiensten. Hoewel ik nog niet zo lang bij het IVN zit hoop ik toch de functie van
coördinator te kunnen vervullen. Met de hulp van Peter en de rest van de werkgroep heb ik daar alle vertrouwen in.”
Marijke Brattinga
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Verrassende tarte
tatin

De Publieksfolder
2016

Een taart gevuld met aardappelen is een echte traktatie
voor de aardappelliefhebber. Je serveert er een groene sa
lade bij en je hebt verder niets meer nodig. Je kunt zonge
droogde tomaatjes op olie gebruiken om jezelf het werk van
tomaatjes drogen in de oven te besparen.

Voor 2016 is de publieksfolder weer voorzien van prachtige
tekeningen van Aly van Eijk. De folder kan opgehaald
worden bij de Groenhof of bij de VVV. Ook is hij te vinden
op onze site.
In de folder staan 26 excursies aangekondigd en ook de
openstellingen van Diddersgoed en de tuin van De Groen
hof worden vermeld.
Diddersgoed is nu steeds de laatste zondag van de maand
open van maart t/m november en ook op zaterdag 25 juni.
In het voorjaar staat Diddersgoed vol sleutelbloemen en
andere voorjaarsbloemen. In mei en juni staat de tuin vol
orchideeën en die zijn zeker de moeite waard van het be
kijken en fotograferen. Ieder jaargetijde is de tuin de
moeite waard. Francis van der Linden gaat zaterdag 27 fe
bruari van 10 tot 14 uur een meidoornhaag leggen en dan
kan iedereen eens zien dat het heggenvlechten een ware
kunst is.
De IVN-gidsen maken ieder jaar weer een aantrekkelijk
aanbod van het verkennen van verschillende natuurgebie
den.

Voor 4 personen:
200 gram cherrytomaatjes, 2 eetlepels olijfolie plus extra
olijfolie om over de tomaten te sprenkelen, 500 gram
krielaardappeltjes, 1 grote ui in dunne ringen, 40 gram fijne
kristalsuiker, 10 gram boter, 3 takjes oregano, 150 gram
harde geitenkaas in plakken, 200 gram bladerdeeg dun
uitgerold, zout en zwarte peper.
Bereiding:
Verhit de oven op 130°C. Snijd de tomaatjes doormidden
en leg ze met de snijkant boven op een bakplaat. Sprenkel
er wat olijfolie over en bestrooi met peper en zout. Zet ze
45-60 minuten in de oven. Kook intussen de aardappeltjes
25 minuten in kokend water met zout. Giet ze af en laat ze
afkoelen. Snijd aan beide kanten een plakje af en snijd ze
dan in twee dikke plakken. Bak de ui in 10 minuten in de
olie, met wat zout, goudbruin.
Taartvorm
Vet een taartvorm van 22 cm in met olie en bekleed de
bodem met bakpapier. Verhit in een steelpan de suiker en
de boter op een hoog vuur en blijf met een lepel roeren tot
het een midden bruine karamel is. Giet de karamel rustig
in de taartvorm en beweeg deze zodat hij gelijkmatig over
de bodem uitloopt. Pluk de oreganoblaadjes van de takjes,
scheur ze en strooi ze over de karamel. Leg de aardappel
schijfjes dicht tegen elkaar aan in de karamel. Druk voor
zichtig de tomaatjes en uien in de open ruimte en bestrooi
ze royaal met zout en peper. Verdeel de plakjes geitenkaas
gelijkmatig over de plakjes aardappel. Snijd een ronde lap
uit het bladerdeeg die 3 cm groter is dan de vorm en leg
hem over de taartvulling. Druk de rand rondom de aardap
peltjes in de vorm. Je kunt de taart ca. 24 uur in de koelkast
bewaren.
Afbakken
Verhit de oven op 200°C. Bak de taart 25 minuten in de oven,
schakel de temperatuur naar 180°C en bak de taart nog in
ca. 15 minuten gaar. Neem de taart uit de oven en laat hem
2 minuten staan. Zet de schaal omgekeerd op de vorm en
keer het geheel in een snelle beweging om. Til de vorm van
de taart af en dien hem warm op.

Cokkie Gadella

“

Haal de publieksfolder bij de Groenhof of de
VVV.
Alle excursies en activiteiten voor 2016 staan
daarin vermeld.
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Paddentrek
In Kwintelooyen wordt eind maart 2 maal gekeken naar de
paddentrek en ieder jaar komen er ongeveer 60 bezoekers
waarvan de helft kinderen. Ook voor opa’s en oma’s is het
leuk eens hun kleinkinderen naar de paddentrek mee te
nemen, want met een zaklantaarn padden zoeken is
spannend! Wel moet het gemiddeld 11 graden zijn, dus
even opletten op de site of deze activiteit doorgaat. Op 23
juli wordt er in Kwintelooyen naar vlinders en insecten
gekeken.

Edelherten
Het burlen van de edelherten is ieder jaar weer een groot
succes. Vaak horen we ook uilen en het blaffen van een ree
of we horen wilde zwijnen. Op 16 en 22 september beginnen
we eerst met een dvd in de Groenhof en erna rijden we naar
de wildkansel achter Ede. Ook hiervoor moet u zich opge
ven.

Plantage Willem III
Op de Plantage Willem lll komen de vogelaars 14 mei al om
5 uur naar de vogels kijken en er is ook een geocaching tocht
uitgezet. Onder begeleiding van de bedenkers ervan kunt
u 21 mei de tocht gaan maken.
Weidevogels
In het Binnenveld wordt op 9 en 23 april een fietstocht
gehouden o.l.v. de werkgroep Weidevogelbescherming: 9
april wordt gestart in Veenendaal en 23 april in Achterberg.
Dit is must voor vogelliefhebbers!
Het moerasgebied “De Blauwe Hel” bezoeken kan dit jaar
weer op 31 mei en 7 juni. Wel opgeven bij ondergetekende
s.v.p.

Struinen
Dorthy Reijn en Maja Stavleu lopen 2 april het Doesburger
molenpad en 10 september het IVN-natuurpad “De Holle
boom”. S.v.p. opgeven bij d.reijn@xs4all.nl
In Rhenen en omstreken wordt 28 mei weer gestruind in
de Palmerswaard (opgeven bij roelof.hovestad@planet.nl)
en 16 juli gefietst langs de Neder en Oude Rijn (opgeven bij
ariebons@hotmail.com).
Paddenstoelen
De paddenstoelenexcursies worden door Aly en Jannie
gehouden in 3 verschillende natuurgebieden: in Pratten
burg, op de Grebbeberg en in het bos van Staatsbosbeheerachter Prattenburg.
Voor de laatste excursie heeft Staatsbosbeheer een vergun
ning afgegeven dat er gereden mag worden op de Cunera
weg langs Prattenburg en er geparkeerd mag worden achter
de slagboom bij SBB.
Slootjesexcursie
Leuk voor kinderen is de IVN nationale slootjesexcursie op
11 juni in het stadspark en de Oma,opa,kleinkinderen
herfstexcursie op woensdag 19 oktober in de herfstvakan
tie.
Verder komen er altijd veel kinderen bij de paddentrek
excursies en de paddenstoelenexcursies.
Diddersgoed en Groenhof
Diddersgoed is ook leuk voor de kinderen om door het riet
te lopen en te kijken naar de bijen van de imker.
De tuinen van de Groenhof en Diddersgoed zijn tegelijk
open op zondagmiddag 5 juni. De tuinen van de Groenhof
en Diddersgoed worden jaarlijks door honderden school
kinderen bezocht, maar het is ook leuk als die kinderen
eens hun ouders meenemen!
Er valt in 2016 weer genoeg van de natuur in onze omgeving
te genieten dankzij onze enthousiaste IVN-gidsen! Graag
zien wij u terug bij onze activiteiten.
Jannie van der Linden,
coördinator afdeling Excursies
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Oproep: betaling contributie en donatie
Gelijktijdig met het Lentenummer van het Groene Blad ontvangt u een uitnodiging om de contributie of donatie voor
2016 te voldoen. Om onze activiteiten te kunnen bekostigen is onze IVN-afdeling voor een groot deel afhankelijk van
inkomsten uit contributies en donaties.
IVN Veenendaal-Rhenen doet op het gebied van natuur en milieu belangrijk werk. Voorbeelden hiervan zijn de activi
teiten van Natuur Werkt, de scholenwerkgroepen, de jongerengroepen, het uitgebreide excursieprogramma, het Groene
Stapstenen project, lezingen, cursussen, studiewerkgroepen, weidevogelbescherming en tal van andere activiteiten.
Kinderen komen via IVN in aanraking met de natuur en doen daar ervaringen op die ze hun hele leven bij zich dragen.
Jong en oud kan door IVN, onder begeleiding van deskundige gidsen genieten van een excursie in de vrije natuur. De
voorlichting die wij daarbij geven draagt bij aan vergroting van het besef hoe belangrijk het is om de schaarse natuur te
beschermen, zodat ook de generaties na ons kunnen blijven genieten van die natuur.
Als IVN willen we op lokaal niveau ook aan de slag met (stads)/moestuinen, samenwerking met scouting, duurzaamheid
en sociale media.
Uw steun is daarbij onontbeerlijk.
Daarom het verzoek om de contributie van € 22,- (let op: gewijzigd bedrag) of de donatie van minimaal € 17,50 (let op:
gewijzigd bedrag) zo spoedig mogelijk over te maken op bankrekening NL95 INGB 0004 7381 18 ten name van IVN AFD
VEENENDAAL te Veenendaal (let op IBAN-nummer) onder vermelding van uw naam, adresgegevens en de omschrijving
Contributie 2016 of Donatie 2016.
LET OP: de gewijzigde bedragen (zie daartoe elders in het Groene Blad).
Wij rekenen ook dit jaar weer op u!
Namens het bestuur,
F.Jan van ’t Veer (penningmeester)

Wijziging contributie- en donatiebedrag
Met ingang van dit nieuwe verenigingsjaar (2016) bedraagt de contributie € 22 en is het minimale donatiebedrag € 17,50.
AANLEIDING
IVN is een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen. Sinds enige jaren is IVN bezig om het ledenbeleid te har
moniseren en toe te groeien naar landelijk lidmaatschap:
IVN is een landelijke organisatie. Verschillen in lidmaatschap tussen landelijk en lokaal passen daar niet bij.
Er is behoefte aan landelijke zichtbaarheid en lokale ondersteuning bij ledenwerving. Een eenduidig beeld naar buiten
is daarvoor belangrijk. Een situatie met verschillende lidmaatschapsvormen zorgt voor onduidelijkheid.
Het Landelijk Bestuur adviseert afdelingen toe te werken naar een minimumcontributie van € 24 per jaar (bepaald op
basis van contributies van vergelijkbare groene organisaties), die ook wordt gehanteerd voor leden die zich via de
website of bij campagnes aanmelden.
NIEUWE BEDRAGEN
In de komende 2 jaar wordt het lokale contributiebedrag gelijkgetrokken aan het landelijke en wel als volgt:
In 2016 is het contributiebedrag € 22 (en in 2017 is dat € 24).
Parallel aan de verhoging van het contributiebedrag is ook de minimum donatiebijdrage verhoogd. In 2016 is de mini
male donatiebijdrage € 17,50 (en in 2017 is dat € 20).
CONTRIBUTIE en DONATIEBETALING 2016
Tegelijk met het Lentenummer van het Groene Blad hebt u het verzoek ontvangen om het contributiebedrag van € 22
over te maken op de rekening van onze IVN-afdeling. Voor de donateurs geldt een minimumbijdrage van € 17,50.
AANVULLENDE INFORMATIE
Voor vragen of aanvullende informatie over de bedragen of betalingen kunt u terecht bij de penningmeester Jan van ’t
Veer, e-mail: penningmeester@ivnveenendaal-rhenen.nl. Tel.: 0318-526850.
Voor vragen over de ledenadministratie aanmelden, adreswijzigingen of opzeggen kunt u terecht bij dhr. Francis van de
Linden, e-mail: ledenadministratie@ivnveenendaal-rhenen.nl, Tel.: 0318-522583.
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IVN-afdeling Veenendaal-Rhenen
Karel Fabritiusstraat 3
3904 TG VEENENDAAL
tel.: 0318 – 58 95 55
secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.nl
www.ivnveenendaal-rhenen.nl

AAN: de leden van de IVN-afdeling Veenendaal-Rhenen e.o.
datum:
betreft:

januari 2016

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering

Beste IVN-lid,
Op woensdag 9 maart 2016 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van IVN afdeling
Veenendaal-Rhenen gehouden. Het bestuur nodigt u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
De aanvang is 20.00 uur in de locatie: Groenhof. (Karel Fabritiusstraat 3 te Veenendaal).
De agenda is als volgt:
1. Opening door de voorzitter en het vaststellen van de agenda.
2. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2015.
3. Financieel (1)
a. Jaarverslag 2015, korte presentatie realisatie plannen 2015.
b. Toelichting financieel jaarverslag 2015.
c. Verslag van de Financiële Commissie voor het jaar 2015. (Francis van der Linden en Bert de
Ruiter).
Bestuursverkiezing
a. Jan van ’t Veer is aftredend en niet herkiesbaar.
b. Ida Marsman is aftredend niet herkiesbaar.
c. Verkiezing nieuwe bestuursleden; Het bestuur draagt voor Hanneke Baretta-Bekker.
Rest een vacature voor algemeen bestuurslid.
4. Financieel (2)
a. Begroting 2016.
b. Conceptbegroting 2017
5. Benoeming Financiële Commissie voor het jaar 2017. (Bert de Ruiter en…..)
6. Toe te voegen punten en eventuele mededelingen van het bestuur.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.
Na afloop van de vergadering is er gelegenheid na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.
Wij hopen u te zien op woensdag 9 maart aanstaande in De Groenhof.
Namens het bestuur,
Karel Haag (secretaris)
Alle beschikbare stukken zijn tijdens de vergadering verkrijgbaar. De documenten die bij agendapunt
2 horen zijn vanaf 14 dagen voor de vergadering op te vragen (bij voorkeur via de mail), bij de
secretaris (secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.nl). Een week voor de vergadering zijn de stukken
behorende bij agendapunt 3 en 5 op te vragen (bij voorkeur via e-mail) bij de penningmeester, Jan
van ’t Veer (penningmeester@ivnveenendaal-rhenen.nl of via 0318-526850).

Lente 2016
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Jaarverslag Vogelwerkgroep 2015
In 2015 zijn er 15 excursies georganiseerd.
In eigen omgeving was de uilen excursie met lezing en de samenwerking met Residence Rhenen een succes.
Voor de excursie in het Binnenveld werd samengewerkt met de Weidevogel-werkgroep. Ook voor de publieksexcursie
Vroege Vogelzang, waarbij de mensen de vogelzang konden leren onderscheiden tijdens een wandeling op Plantage
Willem III was veel belangstelling.
Tijdens onze gebruikelijke uitstapjes naar o.a. de Amerongse Bovenpolder, Landgoed de Laan en Elster Bovenwaard
hebben we kunnen constateren dat zowel de Blauwborst, de Nachtzwaluw als ook de Kwartelkoning hier (nog) voorko
men.
Dit jaar hebben we via excursies van de Vogelbescherming ook kennis gemaakt met natuurgebieden en natuurbeheer
van De Groene Jonker in Zevenhoven, het Wormer en Jisperveld bij Wormer en polder Mijdrecht bij Waverveen.
Er werd deelgenomen aan de Klapekstertelling op de Remmerdense Heide en Plantage Willem III en we hebben kunnen
constateren dat de Plantage een territorium voor de Klapekster bevat.
We ontvingen meldingen van Veenendaalse inwoners over de aanwezigheid van bosuilen in de wijk Petenbos en
steenuilen aan de Middelbuurtseweg. Deze meldingen gingen gepaard met vragen over onderhoud en/of ophanging van
nestkasten.
Spijtig is het te moeten constateren dat er (nog) geen opvolger is voor de coördinator van de Vogelwerkgroep, die per 1
jan. 2016 haar functie heeft neergelegd.
Het blijft belangrijk voor gemeenten als Veenendaal en Rhenen dat er een Vogelwerkgroep blijft bestaan, die niet alleen
mensen enthousiasmeert maar ook concrete stimulerings- en beschermingsplannen kan ontwikkelen ten aanzien van
vogels.
Lidia den Oudendammer

Klapekster (foto: Fred Hoorn)
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Natuurontwikkeling
in het Binnenveld
In het themanummer van 2007 (nog steeds terug te vinden
op onze IVN website) schreef ik hoe het Binnenveld in de
loop van de geschiedenis is ontstaan en gevormd. In de
laatste alinea van dat artikel droomde ik een beetje hoe het
Binnenveld veranderd kan worden in prachtige natuur.
Welnu, 8 jaar later is er van die droom een beetje uitgeko
men. En er staat nog veel te gebeuren om de droom hele
maal te laten uitkomen. Zij het dat sommige dingen zeer
moeizaam gaan. En soms krijg je het idee dat het toch nog
fout kan gaan.

• hergebruik spaart grondstoffen
• koopjeskans voor mensen met een kleine beurs
• sociale werkgelegenheid voor 100 mensen
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Groene Grens
Laten we met het goede nieuws beginnen: de Groene Grens.
En ja, ik weet het, de Groene Grens is aangelegd om Veen
endaal en Ede niet aan elkaar te laten groeien, wat dus
inhoudt dat er ook veel groen is volgebouwd. Maar (jonge)
mensen willen toch ook een eigen woning en er zal er dus
voorlopig nog wel gebouwd worden. De Groene Grens ligt
dus ten oosten van Veenendaal-oost. Vanaf 2010 is men
hier begonnen met graven en herinrichten. Graven was
vooral het afgraven van de voedselrijke bovenlaag waar
mee tevens ook het maaiveld wat dichter bij het grondwa
ter komt. Maar er zijn ook waterpartijen en poeltjes gegra
ven. De oevers van sloten lopen zeer flauw omhoog, wat
ervoor zorgt dat er zich een brede oevervegetatie kan ont
wikkelen. En hoewel er wel een planschets vooraf was
gemaakt van hoe het geheel er uit moest komen te zien, is
onder begeleiding van een ecoloog, hier enkele malen van
afgeweken, omdat de bodemgesteldheid hier om vroeg. Een
mooi voorbeeld hiervan is te zien in het noordelijke gedeel
te van de Groene Grens. Hier stuitte de graafmachine op
een gegeven moment op hele lichtergekleurde grond. De
graafmachinist riep er de ecoloog bij en die ontdekte dat de
bodem daar erg rijk aan kalk is. En hierdoor wordt er op die
plek nu een kalkmoeras ontwikkeld. Al met al ziet het
uiteindelijke resultaat er dus iets anders uit dan je het op
de eerste plantekeningen zag staan.
Pareltjes
In de Groene Grens zijn vier pareltjes te ontdekken. De
eerste betreft de sloot de Nieuwe Wetering. Vroeger was dit
een kaarsrechte sloot met steile overs die het water zo snel
mogelijk moest afvoeren naar de Grift. Nu is dit een brede
beek geworden met zeer flauwe en dus brede overs, waar
zich een mooie oevervegetatie kan ontwikkelen. Er liggen
op sommige plekken zelfs smalle eilandjes. Geheel in het
oosten ligt ook de oeverzwaluwwand.
De tweede parel zijn de te ontwikkelen blauwgraslandjes.
Dit zijn de afgegraven gedeeltes zodat de planten met hun
wortels dichter bij het grondwater zitten. In de winter
zullen waarschijnlijk enkele delen iets onder water staan.
Het is afwachten of die blauwgraslandjes ook inderdaad
zich zullen ontwikkelen. Om de natuur een handje te hel
pen is er al wat strooisel uit de Bennekomse Meent ver
spreidt. Enkele bijzondere planten die er de afgelopen jaar
al te zien waren zijn het moeraskartelblad en klokjesgen
tiaan.
De derde parel zijn de diverse roggeveldjes. Die liggen her
en der verspreid in de Groene Grens. Naast het feit dat deze
akkertjes diverse vogels aanlokken zijn ze er ook om enke

IVN Veenendaal-Rhenen

le zeer zeldzame akkeronkruiden te herbergen. Zo ontdek
ten wij tijdens de IVN-excursie in augustus een geel
bloempje dat niemand op naam kon brengen. Via de ge
maakte foto’s kwam ik er thuis achter dat het kleverige
ogentroost is. Maar naast deze zeldzame akkeronkruiden
mag bijvoorbeeld ook de korenbloem weelderig groeien,
waardoor er een schitterende blauwe gloed door de akkers
heen loopt.
De vierde parel had ik al genoemd: het kalkmoeras. Als ik
u vertel dat in heel Nederland in totaal slecht 10 hectare
kalkmoeras te vinden is, dan kunt u wel nagaan hoe zeld
zaam dit type vegetatie is. En meestal betreft het dan en
kele honderden vierkante meters in een beschermd natuur
gebied. In de Groene Grens ligt 1 hectare! Dat is dus een
toename van 10%. De komende jaren zal het spannend
worden hoe de vegetatie zich hier zal ontwikkelen. Uitein
delijk kan er een vegetatie ontstaan die zeer rijk is aan vele
bijzondere soorten. Over elk pareltje valt uiteraard nog veel
meer te vertellen. Wellicht schrijf ik later daar nog weleens
over.
Bos cadeau
Nog niet alle gronden zijn in handen van de gemeente en
dus nog niet omgevormd tot natuur. Het is dus nog niet af.
En wellicht heeft u in de krant gelezen dat er ook nog een
bos komt. Ter compensatie van de bomenkap voor de
verbreding van de A12 tussen Ede en Arnhem krijgt Veen
endaal een bos van 2,7 hectare cadeau in de Groen Grens.
Dat klinkt op het eerste gevoel heel mooi, maar is het dat
ook werkelijk? De groene grens kenmerkt zich juist als een
zeer vochtig en open landschap, met vochtige vegetaties.
En in Nederland moet je je uiterste best doen om een na
tuurgebied nat te houden. Bomen zuigen juist het water uit
de grond en ademen dat de lucht in. Niet voor niets is een
van de beheersmaatregelen tegen de verdroging in de
Blauwe Hel om enkele bosjes en struiken te verwijderen.
Nee, voor mij hoeft dat bos niet. Ik zie liever meer blauw
graslandjes.
De Veenkampen
Een andere ontwikkeling, die wel wat weg heeft van de
Groene Grens, is het natuurontwikkelingsproject de Veen
kampen. Dit wordt gezamenlijk uitgevoerd door Staatsbos
beheer, Vereniging Mooi Wageningen en Agrarische Vere
niging Het Binnenveld. Het gebied omvat de gronden tussen
de Grift en de Veensteeg en loopt helemaal door naar het
noorden waar het dus aansluit op de Groene Grens.
Staatsbosbeheer heeft hier al enkele hectaren in bezit en
ingericht. Ook de Bennekomse Meent ligt in het plangebied.
Doordat ook hier in het gebied veel kwelwater omhoog
komt kunnen bijzondere natuurwaarden zich ontwikkelen.
Er wordt dan ook gestreefd naar natte schraallanden met
onder meer blauwgraslanden (daar zijn ze weer) en voch
tige hooilanden. Ook wordt in het zuidelijke deel de
Kromme Eem hersteld, een riviertje dat hier al lag in lang
vervlogen tijden. Vele gronden moeten echter nog worden
aangekocht. Zo wil de vereniging Mooi Wageningen mini
maal 30 hectaren aankopen. Het geld dat hiervoor nodig is
willen ze inzamelen bij burgers en bedrijven. Of dat gaat
lukken zal nog een spannende zaak worden.
Natura2000: De Hel, De Blauwe Hel en de Bennekomse
Meent
En dan hebben we ook nog Natura2000. Door natuurbeleid
in de tijd van Bleeker hoor je hier nog maar weinig over.
Natura2000 zou te ingewikkeld, te omslachtig en te veel
regelgeving zijn. Boeren kunnen er niet mee overweg en
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het zou de economie zelfs remmen. Maar Natura2000 be
staat nog wel degelijk. Alleen vlot het allemaal niet zo. Dit
komt mede door de nieuwe mestwetgeving en het gesteggel
over het grondwaterniveau. Dit laatste zou verhoogd
moeten worden ronden de Hellen om verdroging tegen te
gaan. Hiervoor zou het water in de Grift met 20cm verhoogd
worden. Maar de boeren en ook de gemeente Veenendaal
zagen dat niet zitten. Dat zou te veel economische schade
opleveren. En zo gaan de heren adviseurs weer verder
discussiëren wat nu te doen. Sloten dempen, bosjes weg
kappen of putten slaan waarmee diep grondwater omhoog
gepompt kan worden. Ik weet het nog steeds niet en volgens
mij zijn ze er ook nog niet uit. En mede hierdoor is er voor
het Natura2000 gebied in het Binnenveld nog steeds geen
beheersplan vastgesteld. Maar ondertussen loopt de na
tuurwaarde in de gebiedjes wel achteruit door verdroging,
vermesting en verzuring. Het wordt eens tijd dat er snel
gehandeld wordt.
Maar laten we niet al te veel in mineur eindigen. Trek erop
uit en ga het Binnenveld in om de nieuwe ontwikkelingen
zelf te bekijken. Ook dit jaar worden er weer twee IVNexcursies gehouden in de Blauwe Hel (31 mei en 7 juni) en
twee excursies met de fiets om van de weidevogels te ge
nieten (9 en 23 april). Maar trek ook zeker de Groene Grens
in en ga ontdekken hoe de natuur zich daar gaat ontwik
kelen. Planten, vogels, insecten, het zit er allemaal.
Carlo van de Weerd,
Werkgroep bomen en openbaar groen

Noordelijk gedeelte van de Groene Grens met faunatoren

Een roggeakker vol met akkeronkruiden
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Kievit in de weide
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Slenterpaadjes
Terwijl ik dit artikel schrijf is de nationale tuinvogeltelling
bezig, dus ik kijk de hele tijd met een half oog naar buiten,
bang dat ik iets mis van mijn vogelparadijs. De eerste len
tebode is voor mij sinds jaar en dag het sneeuwklokje, eind
december begin januari bungelen de klokjes in mijn tuin,
mits de grond niet is bevroren. De katjes van de zwarte els
zijn begin januari al gevallen door de zachte winter. Daar
na komen de wilgenkatjes, hun gele donsballetjes trekken
de eerste hommels aan met hun dikke bontjas. De bijen
volgen meteen daarop, een uitzondering van hele vroege
bijen daargelaten. Het gele speenkruid met zijn glanzende
bloemen zorgt ervoor dat slootkanten één geel tapijt wor
den. Speenkruid hoort bij de familie van de ranonkels. Ze
bevatten veel vitamine C en heel vroeger werd het als
middel tegen scheurbuik gebruikt. In de loop van het
voorjaar, neemt het gehalte aan giftige stoffen toe en is het
eten van speenkruid af te raden.
Paardenbloem
De paardenbloemen, sommige weilanden staan er vol mee,
bloeien van maart tot november, al zag ik er eentje opti
mistisch al bloeien in december. De paardenbloem is eigen
lijk niet zo gewoon als haar naam doet vermoeden, de plant
kan zichzelf klonen en daarom kan er bijvoorbeeld een heel
weiland uit identieke planten bestaan. Op een bemeste
bodem, bloeit ze het beste. Vroeger werden ze nogal eens
gevoerd aan paarden en varkens, vooral wanneer de dieren
jongen hadden. Men dacht dat het witte melksap goed zou
zijn voor de melkafscheiding. In de geneeskunde worden
de bitterstoffen uit de wortel gebruikt in middelen die de
gal- en leverwerking verbeteren. Het zou ook helpen bij
suikerziekte, bloedarmoede, aderverkalking en aambeien.
De jonge blaadjes worden in Europa ook als sla gegeten.
Hiertoe wordt de paardenbloem in het donker geteeld, ter
bespoediging van de groei; zo krijgt je de zogenaamde
molsla. Uit de bloemhoofdjes kan je goudkleurige wijn
maken.
Fluitenkruid
Na al het voorjaarsgeel, worden de wegen en sloten om
zoomd met wit kant: fluitenkruid. De naam geeft al aan wat
je met deze plant kunt doen. Van de dikke stengels kun je
namelijk een fluitje maken. Om een fluit te maken, moet
je een dichte knoop onderaan hebben en halverwege een
snee overdwars maken. Het is een meerjarige plant, die bij
de schermbloemen behoort. Ze trekken ook veel insecten
die er gebruik van maken, je ziet er ook veel vliegen- en
keversoorten op zitten.
Vlechtheggen
Na de sleedoorn, die bloeit zonder blad, komt de meidoorn
aan de beurt, die met blad bloeit. Hier groeien de éénstijli
ge en de tweestijlige meidoorn. Deze laatste heeft hebben
bloemen met twee of drie stijlen. De éénstijlige is minder
kieskeurig dan de andere. Hij groeit zo’n beetje overal.
Wanneer je de bloemen kookt net voor ze verwelken, krijg
je een aftreksel waar je thee van kunt zetten. Goed voor
keelpijn. De meidoorns worden tegenwoordig weer ge
bruikt voor vlechtheggen. Die werden gebruikt als afschei
ding om het vee binnen te houden en eventuele roofdieren
buiten. Een van onze IVN leden, Francis van der Linden, is
in de aanleg van deze heggen gespecialiseerd. (Dat mag ook
weleens gezegd worden!) En als er in een weiland bv. een
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eik staat, en je wilt hem tegen vraat beschermen, zorg dan
voor een bosje meidoorns. Ook familie van de meidoorn is
de appelboom. De bloesem is prachtig en lokt veel bijen en
vlinders. Wanneer de bloesem in De Betuwe er is, gaan er
ieder jaar veel mensen van genieten. Wat dat betreft,
wonen we overal vlakbij. De vlinders komen tevoorschijn
boven de 10 graden. Sommige overwinteraars, zoals de
kleine vos, overwinteren soms ook binnenshuis. Ze ver
schijnen alweer in het voorjaar, vaak al eind maart. Vanaf
juni begint de volgende generatie te vliegen. Tot oktober
komen er nog een of twee generaties.

Wezeltje bij voorjaarsbloemen

De wezel
In ons land zijn geen grote roofdieren, de vos is zo’n beetje
de enige van formaat. Dan zijn er verder de marterachtige;
de grootste groep van roofdieren in ons land, de das, bun
zing, otter, hermelijn, nerts, de boommarter, steenmarter
en het kleinste van Europa: het wezeltje. Dat leeft in het
bos en op bouwlanden. Zelf heb ik ze vaak gezien, onder
andere waar nu de Oostelijke Rondweg is. Tussen de distels
en de hoge grassen zie je soms een flits en een andere keer
als je maar lang genoeg doodstil blijft staan een hele wezel.
Met zijn felle oogjes, die alles waarnemen, de snorhaartjes
die gelijk met zijn neusje bewegen, schitterend. Hij bivak
keert graag in de buurt van mensen. Hij nestelt graag tussen
takken en stro in en bij schuurtjes. En ’s nachts gaat hij
graag op rooftocht. Woelmuizen zijn de favoriete hapjes.
Hij kan er zo’n twee per dag op. Hij eet dagelijks 25% van
zijn lichaamsgewicht. Bij gebrek aan woelmuizen, lust hij
ook ratten, bosmuizen, mollen, slakken, jonge haasjes en
soms vogeltjes. Ze jagen op de reuk en kunnen niet al te
best klimmen. Hun bewoning bestaat uit onder andere
muizenholletjes. Het vrouwtje is zo klein dat ze overal
tussen door- en in kan. Een wezel doodt zijn prooi door een
beet in de nek, maar het fabeltje dat ze bloed zuigen is
onjuist. De wezel is een nuttig dier. Dat ze de faam hebben
om kippenhokken leeg te roven komt op conto van de
bunzing. Die is er een meester in en doodt meer dan hij op
kan. Het wezelvrouwtje werpt 3 tot 7 jongen, bij hoge uit
zondering kunnen het er wel 12 zijn. De oogjes gaan na 21
tot 25 dagen open. De jonkies blijven 6 tot 7 weken bij de
moeder en krijgen uitgebreid les in het jagen. Een wezel
kan zeven jaar oud worden.
Kijk en geniet.
Aly van Eijk
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Heggevlechten met levende heg
Lezing en demonstratie
In het laatste Herfstnummer van het Groene Blad, heeft U gelezen over het ambacht van het heggevlechten.
In het artikel werd aangekondigd dat Francis van der Linden een demonstratie zou geven begin 2016.
Nu, op vrijdag 26 februari a.s., in de Groenhof, geeft hij een lezing over de geschiedenis van de levende gevlochten heg,
de techniek, de voornaamste vormen, het gereedschap, etc. etc.
Op de daarop volgende zaterdag 27 februari a.s., geeft hij een “life” demonstratie op Diddersgoed, de natuurtuin van IVN
op de hoek Ruisseveen/Goudvink in Veenendaal.
Daarbij geeft hij uitleg en beantwoordt de vele vragen die men ongetwijfeld zal hebben.
Francis van der Linden is heggevlechter en beoefent het ambacht sinds 2005 en mag zich redelijk bedreven noemen. Hij
is aspirant bij het Nederlandse Gilde van Heggevlechters.

Appelbloesem met kleine vos
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Paardenbloem, van knop tot pluis
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Foto Tineke Wouda

“

”

Moestuinieren op 21 maart, 11 april en 19
mei in de Groenhof

Excursie

18

Het Groene Blad

IVN Veenendaal-Rhenen

Lid of donateur
worden

Activiteiten
vr 26 feb - 20:00 uur

Lezing - Heggevlechten

za 27 feb - 10:00 uur

Diddersgoed - Heggevlechten
demonstratie

za 26 mrt - 19:00 uur

Kwintelooyen (paddentrek)

zo 27 mrt - 15:00 uur

Diddersgoed

vr 01 apr - 19:00 uur

Kwintelooyen (paddentrek)

Leden betalen € 22,- per jaar
Donateurs minimaal € 17,50 per jaar

za 02 apr - 09:30 uur

Het Doesburgermolenpad,
klompenpad

IBAN: NL95 INGB 0004 7381 18

za 09 apr - 10:00 uur

Aanmelding: met volledige adresgegevens, telefoonnum
mer en uw e-mail adres.
Opzegging: vóór 1 december.
Adreswijziging: zo spoedig mogelijk

Fietstocht - Binnenveld
(weidevogels)

za 23 apr - 10:00 uur

Fietstocht - Binnenveld
(weidevogels)

zo 24 apr - 15:00 uur

Diddersgoed

za 14 mei - 05:00 uur

Vroegvogelexcursie

za 21 mei - 10:00 uur

Geocaching - Pl. Willem III

U kunt het werk van de IVN-afdeling Veenendaal - Rhenen
en omstreken steunen door lid of donateur te worden. Als
lid of donateur bent u van harte welkom bij onze activitei
ten.
Als lid ontvangt u naast het Groene Blad, dat minimaal 4
keer per jaar verschijnt, ook het kwartaalblad “Mens en
Natuur” van de landelijke IVN vereniging. Donateurs ont
vangen alleen het Groene Blad.

Aanmelding, opzegging en woon-/e-mailadres wijziging via
https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen.eo/ivn-in
fo/ledenadministratie, vul het betreffende formulier in en
stuur deze naar het daarop aangegeven adres.

Nieuwe leden en
donateurs
Dhr. Rijk Roor, Veenendaal
Dhr. Elbert van Schaik, Veenendaal

“

”

Voor informatie over deze activiteiten:
https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaalrhenen/activiteiten

Foto Tineke Wouda
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