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Clubdingetjes
Een nieuwe naam, een uitgebreide redactie en een nieuwe nummering: Het eerste RijnWaaltje.
Oproep 1: wie heeft er iets op zijn lever en wil meepraten/nadenken over onderwerpen en nieuwe
activiteiten binnen IVN RijnWaal.
Geef je op en we gaan in mei/juni met deze mensen een wandeling maken naar een bloeiende
boomgaard of al picknickend op een dijk hierover praten
Meld je aan bij Judith Janszen: jmajanszen@gmail.com. Via de datumprikker wordt dan een afspraak
gemaakt.
Oproep 2: we zoeken op korte termijn een nieuwe webmaster/werkstudent voor de website van
IVNRijnWaal. Wie heeft hier kaas van gegeten en wil daarmee de vereniging en zeker de PR-dames
ondersteunen. Geef door aan Margreet: jellemamargreet@gmail.com
Mededeling penningmeester: binnenkort wordt het lidmaatschapsgeld voor 2015 afgeschreven.
Het brainbriesje met de twee stellingen van in de vorige nieuwsbrief maakte geen reacties los.
We gaan vaker de wind laten waaien vanuit het Rijnwaaltje.
Wie? Voor de IVN-kraam op de, altijd gezellige Lentemarkt op
zaterdag 2 mei a.s. in Lent, kunnen we nog hulp gebruiken. Wie wil
een dagdeel meedoen? De markt is altijd gezellig en meestal is het
nog goed weer ook. Doorgeven aan Frans: fransmikx@hotmail.com
of tel: 024-3244531

Kijktip TV: Vrijdag 24 april om 21.30 uur op SBS6.
Ben Brouwer en broer Hans samen in het programma : ‘Het is hier
fantasties’. Het gaat over vogels natuurlijk.

Agenda:
Zaterdag 2 mei: Lentemarkt Warmoes Historische Tuinderij Lent, Griftdijk Noord 11, Lent.
Groot aanbod van planten en kruiden, leuke activiteiten etc.
IVN RijnWaal staat er ook met een kraam en met een bodemdiertjes-activiteit.
Zondag 3 mei: Ben Brouwer tocht.
Vogelspotten per fiets in het Waterrijk van Lingezegen.
De natuurontwikkeling gaat verrassend snel in dit moderne kassengebied. De rustige waterpartijen
en de nog kale maar kruidenrijke weidegebieden bieden zijn aantrekkelijk voor water- en
weidevogels. Kluten, bergeenden, tureluurs en grutto’s vullen de weidse ruimte met hun
kenmerkende vlucht en geluid. Duur ongeveer 2 uur.
Start: 7.00 uur vanaf parkeerplaats bij Hydrangea, Viola 3, 6681 RB Bemmel. IVN RijnWaal leden en
jeugd gratis, overige €2,00. Informatie Ben Brouwer: 024 3243988.

Woensdag 6 en zaterdag 9 mei: Kinderactiviteit - Grondonderzoek in Veur-Lent
Op woensdagmiddag 6 mei en zaterdagmiddag 9 mei gaan gidsen van IVN RijnWaal met grondboren
en petflessen het eiland Veur-Lent onderzoeken met jeugd van 10 jaar en ouder.
Deelname gratis.
Start: vertrek op beide middagen om 13.30 uur vanaf de Dorpsschuur Lent,
Oosterhoutsedijk 29. Aanmelden bij: fransmikx@hotmail.com.
De Rijn en Waal maakten ons land maar hoe doen ze dat, zand en klei afzetten?
We bootsen het na en gaan riviertje spelen met kinderen, volwassenen mogen
ook mee doen. We zien hoe de rivier zich ingraaft en ook dat zij haar eigen
dijkjes maakt. We vertellen hoe belangrijk die waren voor de eerste bewoners in
dit gebied. En ook hoe slappe klei inklinkt en hard wordt. Je kunt er zelfs stenen
van bakken. Als we in de grond gaan boren kunnen we zand, klei en soms een
veenlaagje tegen komen. We gaan eens kijken wat in de bodem van het eiland
van Veur-Lent te vinden is.
Dit is geen spekkoek, dit is de bodem

Zondag 10 mei: Bomenexcursie Galamapark
in de uiterwaard!
Bomen van over de hele wereld zijn samengebracht in het Elster Galamapark.
Gidsen van IVNRijnWaal nemen belangstellenden mee langs bomen die 2000 jaar oud kunnen
worden, die de zijderupsen tot voedsel dienen, die als tempelboom dienden en nog veel meer. In het
voorjaar ontluiken en bloeien ze elk op hun eigen wijze. Over deze eigenwijze bomen valt veel te
vertellen.
Start: 14.00 uur. Startpunt: ingang Galamapark aan de Randweg bij Europaplein, Elst
Duur ongeveer 1 ½ uur. Deelname gratis
Op vrijdag 22 mei, in de Nationale Vogelweek van 16 t/m 24 mei, zal ook IVN RijnWaal haar steentje
bijdragen. Ben Brouwer, gids van IVN Rijn Waal, zal langs de bestaande wegen op zoek gaan naar
kieviten, grutto's en scholeksters en hun jongen (pullen) in de Bemmelse Waard.
Aanmelden vooraf via de website www.vogelweek.nl is noodzakelijk en helaas verplicht.
Start: 19.30 uur vertrek. Duur: 2 uur. Maximaal: 15 personen. Wandelexcursie vanaf Café Sprok
Waaldijk, 6881KJ Bemmel. Deelname gratis. Neem een verrekijker mee.
Maandag 25 mei: Bomen- en florawandeling te Bemmel
Anja Straver neemt u mee door Bemmel en leert zien hoeveel prachtigs hier bloeit aan bomen,
struiken en bloemen in straten, parken en tuinen. Deelname gratis.
Start: 14.00 uur. Startpunt: De Veldschuur, Sportlaan 1M,6681CD Bemmel
Zondag 17 mei: mooie wandeling in dit gebied dat normaal niet toegankelijk is: de Kleine Gelderse
Waard. Vorig jaar kregen we er een rondleiding in het kader van ons 10 jarig bestaan door de IVN
Oude IJsselstreek. Voor wie er nog eens heen wil of de gemiste kans goed wil
maken.
Een vrijwillige gift is gewenst. Kijk voor meer info op: Kleine Gelderse Waard
wandeling van IVN Oude IJsselstreek
Start: 09:00- 12:00 uur: Parkeerplaats Dorpshuis Eensgezindheid, Schoolstraat
23, Aerdt
Voor activiteiten in Park Lingezegen: http://parklingezegen.nl/evenementen
Lammetjes
Op 4 april stonden we op de Lammetjes knuffeldag bij Landwinkel de Grote
Doorn in Slijk-Ewijk. Onze waterdiertjes bleken ook erg interessant en hadden
veel bekijks.

