Verslag Gidsenwerkgroep in 2016.

De gidsenwerkgroep heeft in 2017 actief deelgenomen aan de volgende twee
bijeenkomsten
- Op 7 oktober 2017 werd er een Oogstmanifestatie gehouden in de Pluk in Geldermalsen
door Bij Bewust Betuwe. De Vogelwerkgroep van IVN West Betuwe besloot als
natuurorganisatie hier ook aan deel te nemen. Piet Scholtens, Teun van Dorp en Monique
Welle hebben een kraam (lees: tafel) “bemand”, naast die van RAVON, bemand door Piet
Huitema.
Bij Bewust Betuwe stimuleert bestuurders, scholieren en bewoners om de leefomgeving
voor bijen te verbeteren bijvoorbeeld door het zaaien en planten van speciale
bloemenmengsels langs akkerranden en het bouwen van bijenhotels op het schoolplein, je
eigen straat of dorp, zo werken ze samen aan het vergroten van de biodiversiteit en aan
een gezonde leefomgeving voor iedereen in de Betuwe.
Piet Scholtens had een zeer oude steenuilennestkast meegenomen die veel bekijks trok en
die veel aandacht kreeg mede doordat Piet (van de steenuilenwerkgroep) er veel over
vertelde. Verder hadden wij zoekkaarten, vogelgeluiden door Teun verzorgd, diverse
tijdschriften van andere natuurorganisatie en een boeket wilde bloemen wat wel een
beetje aan de grote kant uitviel gezien de grootte van de tafel. Er werden ook lezingen
georganiseerd o.a. door Kars Veling met de titel: “Meer kleur in de Betuwe”, bloemen voor
vlinders, bijen en mensen, “Door het oog van de bijen” door Sanne Copijn en “Wilde Bijen
in de Betuwe” door Arie Koster. Ook was er een honing keuring en werden er prijzen
uitgereikt aan kinderen van bassischolen die de grootste zonnebloem wisten te kweken
afgelopen zomer. Al met al een geslaagde bijeenkomst die voor de eerste maal van start
ging en waar wij ook Anton en zijn vrouw, Miny, Sietze en diverse andere bekenden
mochten ontmoeten. Tot slot werd er vóór De Pluk een groot bijenhotel geopend.
- Op 28 oktober werd weer de jaarlijkse publieksdag van de Heesseltsche Uiterwaarden
gehouden. Rijkswaterstaat was de drijvende kracht. De dag duurde van 13.00-17.00 uur.
Samen met VANL, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Martens en Van Oord stonden wij in
een grote tent op het terrein van de Theetuin. Met een flinke groep waren wij aanwezig:
Joke, Janny, Anton, Els, Marijke en Kinie. Dat was gezellig en handig, zo konden wij ook
met de rondleidingen het terrein in.
We hadden een grote tafel ingericht met informatie, veldgidsen en waarnemingenlijsten,
aangekleed met IVN-vlag, veldbloemen, zaden en andere natuurvondsten uit de omgeving.
Els had buiten zelfs de telescoop opgesteld voor de vogelliefhebbers.
Het was een geslaagde middag met 250 bezoekers. Veel mensen zijn geïnformeerd over de
ontwikkelingen en de natuur in deze uiterwaarden.
Dit verslag is tot stand gekomen met hulp van en dank aan Monique Welle en Kinie Lont.

