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Clubmedelingen:
Afscheid en vertrek twee Polderbende teamleden
Donderdag 3 september hebben wij afscheid genomen van 2 mensen
van ons team nl. van Maria Rasing, die sinds het begin actief is geweest
en van Johan Aarntzen, die de afgelopen anderhalf jaar mee heeft
gedaan.
Johan heeft een baan gevonden en Maria gaat zich richten op haar eigen
ontwikkeling. Jammer, maar begrijpelijk.
Gelukkig zijn Paul Maters en Annelie Feijen weer terug, dus is ons team
toch op sterkte: Alice, Annelie, Paul en Henny.
Maria en Johan… bedankt voor jullie inzet! We hebben hen bedankt met
een kleinigheidje.

Gidsenavond ter voorbereiding publieksactiviteiten 2016
Hierbij alvast een vooraankondiging voor de jaarlijkse gidsenavond.
Deze wordt dit jaar gehouden op woensdagavond 11 november a.s.
Reserveer deze datum dus al in je agenda!

In veilige handen: ‘Het voorkómen van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag’

In april j.l. heeft de Landelijke Raad een vernieuwd beleid vastgesteld inzake het voorkomen
van seksueel misbruik en ongewenst gedrag binnen de IVN.
Het bestuur van IVN Rijnwaal onderschrijft dit beleid. We gaan hier dan ook mee aan de slag.

Agenda:
Zondag 13 september : Vogelspotten met kijker en telelens met de broers
Ben en Hans Brouwer
Zijn er weer wintergasten? De smient, de kransvogel en de koperwiek.
Start: 08:30 uur. Locatie: De Steenen Kamer , Hannesstraattje 2,
6843 NV ARNHEM. In het natte gras is stevig schoeisel belangrijk en een

verrekijker is aan te raden.
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Zondag 13 september : Polderbende activiteit

Met laarzen aan de polder in!
De Polderbende (jeugdafdeling van IVN RijnWaal) gaat met de jongste groep
6-8 jarigen op “ontdekkingstocht in de natuur” in de Angerense polder.
Start 11.00 uur, eindtijd 13.00 uur. Locatie: verzamelen onderaan de dijk
tegenover de katholieke kerk in Angeren.

Zaterdagavond 19 september : 2e Polderbende activiteit.

Deze tocht is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar, die heel goed stil kunnen zijn om de “Geluiden van
de schemering” te kunnen horen.
Start: 19.00 uur tot 21.00 uur. Locatie: parkeerplaats aan de Polderweg (steenfabriek Rodruza) in Gendt.
Zin om mee te gaan, meld je dan bij Henny, familie.campschroer@hetnet.nl of bel: tel. 0481-421758

Zondag 27 september : Struinen achter de dijk Bemmel/Haalderen

Een stukje onbekende polder, maar zeker een bezoekje waard!
Start: 08.30 uur. Locatie Waaldijk- Ambachtstraat , 6685 BH Haalderen.

Zondag 4 oktober Werelddierendag : Vogelspotten met kijker en telelens
Meeuwen herkennen in de nevengeul. Stevig schoeisel belangrijk en een verrekijker is aan te raden
Start: 08:30 uur. Locatie: Oude Groenestraat- Waaldijk , Nijmegen-Oosterhout

Maandag 12 oktober: Paddenstoelen in park en bos –wandeling in

Hemmen
We gaan op zoek naar biefstukzwam, tonderzwam, elfenbankjes,
braakrussula, judasoor en heksenboter. Sprookjesachtige vreemde namen
voor de vruchten van de schimmige schimmels die leven in de grond of in
bomen etc .
Start: 13.00 uur Locatie: parkeer plaats CNME centrum ’t Pakhuis,
Boelenhamsestraat 7, 6672 MC Hemmen.
Na afloop om 15.00 staat in het CNME centrum ’t Pakhuis thee en frisdrank klaar. Deelname maximaal 20
personen aanmelden bij: info@ ivnrijnwaal
Vrije bijdrage voor iedereen.
Meer info: zie de website www.ivnrijnwaal.nl en verdere publicaties in bladen

Verslag van Polderbende kinderactiviteit op 21 juni

‘Speurtocht in de wilde natuur van de polder’
Zondag 21 juni, een mooie dag om op stap te gaan met de Polderbende. Om
11 uur stonden we klaar om met een groep enthousiaste kinderen De
Klompenwaard in te gaan. Vooral Bas die 6 jaar was geworden en eindelijk
mee mocht, had er erg veel zin in.
Het plan was op zoek te gaan naar insecten en bloemen en wat die met elkaar
te maken hebben.
Elk kind kreeg een potje met een loepdeksel en kon op insectenjacht. In een
mum van tijd hadden ze er allemaal een ontdekt en o, wat waren ze mooi. Als we er een onder de loep
namen was er volop aandacht en werd het potje doorgegeven. Het beest werd aan alle kanten bekeken en
bewonderd. En wat zagen ze veel details. Daarna werd er door de begeleiders driftig gezocht naar de naam
van het insect maar dat viel lang niet altijd mee. Maar ja, dat is niet zo gek als je weet dat er bijna een
miljoen soorten bekend zijn! Af en toe stopten we en lieten we wat 'wist- je -datjes' horen.
De kinderen wisten allemaal dat een insect bestaat uit drie delen: kop, romp en achterlijf en dat ze 6 poten
hebben. En Bas wist zelfs dat slakken met hun voelsprieten kunnen kijken! Dat libellen 40.000 ogen hebben
was niet bekend en dat sprinkhanen 40 keer hun eigen lengte kunnen springen ook niet. Jik wilde wel eens
uitproberen hoe vaak hij, als mens, zijn eigen lengte kon springen. Na een flinke aanloop sprong hij……… 3
meter ver. Knap gedaan maar niet zo knap als de sprinkhaan!
Het aantal bloeiende planten viel tegen. We vonden wel een prachtig bloeiende braamstruik die vol zat met
allerlei soorten hommels die zich te goed deden aan de nectar. We zagen de akkerhommel, de
aardhommel, de grote bladsnijder en de duinzijde bij.
Een paar kinderen hadden schuim gevonden op een plant en dan is het altijd leuk om de larven van het
schuimbeestje erin te vinden. Het schuim wordt door de larve zelf gemaakt en beschermt hem tegen
vijanden en tegen uitdroging.

Het laatste half uur begon het flink te regenen en toen hebben we onze toevlucht gezocht tot het
wilgenbosje. Daar vonden we een heel andere wereld. Een wereld van knoestige bomen en grillige takken.
Het leek wel of we verzeild waren geraakt in een sprookje. We deden er boomtikkertje en bouwden hutten.
Het speelgoed in de natuur is onuitputtelijk. Daarna liepen we terug de regen in maar die kon ons niet
deren want we waren gewapend met een paraplu van de bladeren van de grote klis.
Het was weer een heerlijke tocht vol verwondering over al het moois dat we gezien hebben.
Annelie F,IVN RijnWaal

Oeverspelen van 6 september j.l.

'Ruud weet telkens weer de kinderen te verrassen, te boeien en enthousiast
te maken voor piepkleine waterdiertjes. Op de Oeverspelen in Lent.'

Ingezonden stukje:
Russen op de Defensiedijk
De bloemenpracht op de Defensiedijk van Lent 6681KJ tot Haalderen 6691
EE, was de voorgaande weken op zijn mooist. Het dijkje uit de tijd van de
Koude Oorlog is begroeid met de meest verschillende planten die zich tussen
de barsten van de teerlaag hebben gevestigd.
Hier en daar bloeit nog wat witvetkruid en muurpeper maar het geel van de
het boerenwormkruid, Sint Janskruid, vlasbekje, en teunisbloem overheerst
met als beloning het witte kant van de wilde peen, het geelgroen van de
pastinaak, het paars van koninginnekruid en het licht blauw van de vrij
zeldzame hertsmunt. Ten slotte is bij de Shermantanks de natte hoek bedekt
met Pit-russen en andere cypergrassen. De bloemenrijkdom van
geasfalteerde dijk is een feest van herkenning. FM, IVN RijnWaal.

Verkiezing van de Nationale Vogel – vervolg!

De shortlist is bekend gemaakt en nu mag je opnieuw je stem
uitbrengen. Dus stem nogmaals op je favoriete vogel….
Het zijn de volgende 10 vogels geworden:
- Blauwe reiger, - Boerenzwaluw, -Grutto, - Huismus, - IJsvogel,
-Kievit , -Koolmees , -Merel, -Ooievaar en -Roodborst
Begin november maakt Vroege Vogels in een speciale uitzending de
Nationale Vogel bekend!
http://vroegevogels.vara.nl/Nationale-Vogel

Voor activiteiten in Park Lingezegen: www.parklingezegen.nl
Voor activiteiten Pakhuis Hemmen: www.pakhuishemmen.nl

