Nieuwsbrief 75 IVNRijnWaal
Maart 2015
Redactie:
Margreet Jellema
e-mail: jellemamargreet@gmail.com
José Rutten
e-mail: j.rutten810@upcmail.nl
www.ivnrijnwaal.nl
Inhoud:
Verslag jaarvergadering
Voorstellen nieuwe bestuursleden: Annelies en José.
Activiteiten IVNRijnWaal :
5 april Ben Brouwer tocht
12 april wandeling Holthuizen
19 april: Polderbende
Voorjaarsvakantie jeugd: doe mee met
grondboren!
3-4 april lammetjesdagen De Grote Doorn Slijk-Ewijk
2 mei Lentemarkt Warmoes
Brainbriesjes: Stellingen om op te reageren
Overige berichten:
IVN vakantieweek jeugd
crowdfunding Landerij

Jaarvergadering
Een twintigtal mensen verzamelde zich in Dorpsschuur Lent op 25 maart voor de jaarvergadering.
Met voor het eerst Judith Janszen achter de tafel, Frans Mikx gewoon in de zaal. En ieder voelde zich
er wel bij zo te merken.
Piet Broekhof voor de laatste keer achter de bestuurstafel en Evert van Ingen al in de zaal omdat hij
vorig jaar uit het bestuur teruggetreden was, werden afgelost door twee dames. Annelies Stokkel en
Jose Rutten hielden zich nog op aan de zijtafel, maar zitten vanaf nu in het bestuur van IVNRijnWaal.
Zij stellen zich hieronder voor. Ruud Milder, secretaris, concludeerde vrolijk dat hij in een geheel
ander gezelschap terechtgekomen is. ‘Instituut voor Vrouwen in Natuur’ bedacht Krijno Horlings dat
IVN betekent. Piet blijft overigens nog wel de ledenadministratie doen. Hij en Evert worden bedankt
voor hun inzet voor het bestuur.
Contributie
Het bestuur, en daarna de IVN RijnWaal jaarvergadering, gaan mee met de landelijke vraag naar
verhoging van de contributie omdat leden die zich landelijk melden sowieso 24 euro betalen. Nu
betaalt een nieuw lid dat zich landelijk aanmeldt meer dan een die zich bij de afdeling opgeeft. Dat is
niet wenselijk.
Er zijn meer argumenten. Het IVN landelijk bureau zal mettertijd van ons de ledenadministratie over
nemen; wel zo makkelijk. Ook wil men verder professionaliseren en dichter bij de afdelingen komen
te staan. Om te beginnen is er een eerste landelijke bijeenkomst geweest van alle voorzitters; zeer
informatief en dat zal volgend jaar ook wel gebeuren. Ook daar moet geld voor zijn; vandaar een iets
hogere prijs die vergelijkbaar is met andere organisaties op dit terrein. Verder krijg je als lid daar 4
keer per jaar ook nog een leuk blad voor. Het bestuur meende daar in mee te kunnen gaan en vroeg
instemming van de vergadering. Op een stem na is dat gebeurd.
Daarom wordt de contributie voor IVN RijnWaal vanaf volgend jaar, 2016, in drie stappen van 3 euro,
verhoogd tot €24, -. Donateurs worden ook gewone leden. Wel blijven huisgenoten bestaan als
aparte categorie.

Voedselbos
Na de korte jaarvergadering gaf Louis Dolmans een lezing en werd het toch nog gezellig laat onder
het genot van een hapje en drankje.
Voor iedereen die het gemist heeft: er zijn grote veranderingen in de landbouw gaande die klein
beginnen, ook in deze regio. Louis sleepte iedereen mee in zijn visie op een andere wijze van
landbouw, uitgaande van zorg voor kwaliteit van de grond, gezond voedsel, werken met de natuur in
plaats van tegen. Permacultuur, voedselbos, de begrippen duiken steeds vaker op. Hij is er mee bezig
op zijn Doornik Natuurakkers en met hem velen.

Even voorstellen: nieuwe bestuursleden
Mijn naam is Annelies Stokkel en ik heb het
penningmeesterschap voor IVN RijnWaal op mij genomen.
Sinds 2008 ben ik lid van IVN RijnWaal en in 2012 heb ik de
uiterwaardengidsencursus gedaan. Plant en dier is mij met
de paplepel ingegoten op de boerderij van mijn ouders in
Doornenburg, waar ik ben opgegroeid. Dat zit als het ware in
onze natuur.
Inmiddels ben ik al ruim 25 jaar woonachtig in Huissen en
getrouwd met Jos. Samen hebben wij twee studerende
zonen van 24 en 21 jaar en een dochter van 15 jaar.
Voor mijn werk ben ik altijd boekhoudkundig bezig geweest. v.l.n.r. Annelies Stokkel, Jose Rutten en Judith Janszen op de
jaarvergadering
Het is voor mij dan ook heel logisch en natuurlijk om
penningmeester voor het IVN te zijn.
Mijn naam is José Rutten. In de vorige nieuwsbrief heb ik me al even bij u voorgesteld.
Sinds 2007 ben ik lid van het IVN en zoals u misschien dus weet neem ik als vrijwilligster voor het IVN
Rijn Waal met Margreet Jellema samen de PR voor onze rekening.
Daarnaast ben ik ook gevraagd om zitting te nemen in het bestuur van IVN Rijn Waal omdat er een
‘vacature’ is ontstaan door het aftreden van Piet Broekhof, die niet meer herkiesbaar is.
Ik heb hier een goed gevoel over en ga ook hier met plezier mee aan de slag.
Ik heb ook al wat ervaring in o.a. de Ponymarktcommissie Internationale Ponyjaarmarkt en in
werkgroep “workshops” gemeente Overbetuwe van de Koninklijke Maatschappij Plant- en
Tuinkunde. Als u dus vragen heeft, nieuwtjes, suggesties of een leuk idee: neem dan gerust contact
op met me via j.rutten810@upcmail.nl

Activiteiten:
Zondag 5 april: Vogelwandeling in de Millingerwaard met Ben Brouwer
Geen vogel hoort zich zelf zo graag als de tjiftjaf en geen vogel zo blauw als de blauwborst. Met je
kijker en de telelens van de IVN gids is vogelspotten in de Millingerwaard een onvergetelijke
belevenis. Deelname aan de vogelwandeling €2,- , kinderen en leden IVN RijnWaal gratis.
Start: 7.00 uur Wilderniscafé Weverstraat 94, 6579 AG Kekerdom.
Zondag 12 april: Wandeling Holthuizen en Immerloo langs de Oude Huissensedijk
Bij deze struin/wandeltocht belichten we de ontstaansgeschiedenis van Holthuizen: waarom ligt er
aan beide zijden van de Oude Huissensedijk een woonwijk? Aandacht voor kolken en plassen rondom
Huissen, diverse typische uiterwaardenplanten en -bomen en de vele watervogels in de plassen van
het Immerloo-park.
Start: 14.00 uur, parkeerplaats langs de Loostraat tegenover ingang Parkdreef te Huissen. Duur:
ongeveer 2 uur. Laarzen of waterdichte schoenen aanbevolen.
Zondag 19 april: Polderbende, kinderactiviteit
Op buitenavontuur met jeugd van 6 tot 12 jaar. Opgeven: Henny Campschoer 0481 4217582

Kinderactiviteit: Doe jij ook mee met de grondboringen langs Rijn en Waal?
Wij gaan in de meivakantie samen met IVN Arnhem op bodemonderzoek. RijnWaal-gidsen
Frans Mikx en Will Bemelmans nemen het voortouw. Zij zijn van plan om op verschillende
plaatsen samen met de jeugd grondboringen te doen in het overstromingsgebied van Rijn en
Waal. Want: hoogwater wordt gevreesd maar wat heeft de Betuwe zo vruchtbaar gemaakt?
Wil je ook meedoen met de voorbereidingen of in de grondboren in de uiterwaarden?
Reageer dan naar fransmikx@hotmail.com. Kijk ook opgeldersebodem.nl.
De data wordt nog bekend gemaakt.
3 en 4 april, Lammetjesdagen
De Grote Doorn, Loenensestraat 1, 6677PL Slijk-Ewijk
Lammetjes knuffelen op de boerderij bij de Landwinkel. Met veel andere activiteiten
waaronder ook een kraam van IVNRijnWaal.
Vanaf 10.00 uur. Zie ook: www.degrotedoorn.nl
Zaterdag 2 mei: Lentemarkt Historische tuinderij de Warmoes
IVNRijnWaal is ook aanwezig met informatiekraam op deze markt waar onder andere
aandacht is voor planten, natuur, voedsel en creatieve zaken van lokale herkomst.
Vanaf 10 uur. Griftdijk Noord 11, 6663AA Lent.

Brainbriesjes die woeien op de extra ledenvergadering 18 januari 2015, Lent
Stelling 1: Windmolens zijn een duurzame keus, ga je in protest wanneer ze bij jou in de buurt komen
of jouw favoriete natuurgebied gaan bevolken?
Stelling 2: Een nevengeul is weggegooid geld en gaat ten koste van de natuur.
Met de brainbries woeien de meningsverschillen tevoorschijn:
Tegenstanders van stelling 1 hekelden de zichtvervuiling, het lawaai, de schimmige manieren waarop
overheden de molens plaatsen op voor omwonende ongunstige plaatsen. De risico’s voor vogels
werden volgens aanwezigen ondervangen door een weloverwogen plaatsingswijze. Er werd op
gewezen dat mensen op termijn wennen aan zaken die eerst negatief werden beoordeeld en deze
zelfs kunnen gaan waarderen. Er waren vragen over de efficiëntie van windmolens en belang werd
gehecht aan door zoeken naar andere energiebronnen die op iets langere termijn de windmolens
kunnen vervangen.
Voorstanders van stelling 2 vinden dat het alternatief van Van Ellen voor de dijkteruglegging bij Lent
toch beter geweest was, en goedkoper. Als winst werd beschouwt dat de Gendtse waard door de
gedane ingreep gespaard blijft. De hoop leefde dat de dijken niet verder verhoogd worden of juist
wel.
Deze bries waait nu door heel IVNRijnWaal. Laat horen wat jullie erover denken. Mail reacties naar
José en Margreet (adressen in kop Nieuwsbrief). We zijn benieuwd en zullen in de volgende
Nieuwsbrief (eind april) jullie meningen weergeven.

Overige berichten
Jeugdactiviteit van landelijk IVN: IVNZomerweek 512 jarigen
Kijk eens op: Woesteland , waar voor jongeren veel te doen is.
Kijk ook voor andere activiteiten ook op: www.parklingezegen.nl/evenementen
Landerij De Park, centrum voor natuurbeleving in De Park,
Lingezegen, zoekt in hun opbouwfase geld om die eerste
periode te overbruggen: crowdfunding Landerij De Park

