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Jaarvergadering
Iedereen is uitgenodigd voor de komende jaarvergadering op woensdag 25 maart om 19.30 uur,
(inloop vanaf 19.15u) in de Dorpsschuur te Lent. Zet het vast in je agenda.

Nieuwjaarwens
Alsnog een heel goed 2015 toegewenst voor de leden die niet op de Nieuwjaarsbijeenkomst waren
en ook voor wie er wel was natuurlijk. Natuurlijk wensen we je veel natuurlijks toe.

Afscheid van een markant voorzitter
Tijdens de gecombineerde bijzondere ledenvergadering en onze
nieuwjaarsbijeenkomst op 17 januari jongstleden hebben wij, IVN
RijnWaal, een nieuwe voorzitter, Judith Janszen mogen verwelkomen.
Dit ging uiteraard gepaard zonder slag of stoot. Unaniem was de
stemming en met recht mogen wij haar feliciteren met deze
benoeming van onze inmiddels meer dan 10 jarige afdeling RijnWaal.
En toch, was er ook enige droefenis. Want automatisch houdt een
nieuwe benoeming ook een afscheid in. Maar is droefenis niet wat te
zwaar aangezet? Dit soort wisselingen heeft toch vooral ook met
statuten van doen en misschien komt er een beetje emotie om de
hoek kijken.
Het mag gezegd de natuur kan hard en onverbiddelijk zijn, statutair,
maar ook ontluikend en zelfs oogverblindend en als we daar geen
emotie in zien dan komen de mannen echt van Mars en de vrouwen
zeker niet van Venus.
Frans, we hebben als bestuur gezamenlijk de nodige tijd door
gebracht. Het verveelde nooit, het was nooit saai en hetgeen we
besloten, al polderend of beter nog 'uiterwaardend' (daar is zelfs een
cursus voor gegeven door de komende en gaande voorzitter),
gebeurde altijd in consensus, met oog voor de afdeling en de waarden
waarvoor we denken en dachten te staan. Namelijk mensen en zeker
ook kinderen in hun directe omgeving kennis te laten maken met al
het moois wat de natuur te bieden heeft. Ook de cultuur en de
historie zijn zaken die jij hoog in het vaandel voerde en voert.
Het bedankje van Ruud voor Frans ziet er klein uit
maar de dank is groot.

Het waren en zijn vooral de talloze excursies die je hebt begeleid waar je kennis, kunde en liefde voor
de natuur tot uiting kwam en komt en je je enthousiasme kon en kunt overbrengen. Dit is tenslotte
hetgeen waar het om te doen is. Wars van allerlei organisatorische rompslomp en landelijke
discussies over bijvoorbeeld leden- en donateursbeleid.
Gelukkig blijf je behouden voor onze afdeling met je kennis en kunde en zul je ook nu nog de
prachtige excursies blijven geven.
Frans bijna 8 jaar, heb je de voorzittershamer gehanteerd en als ik goed heb geteld zijn het in totaal
zelfs 2852 dagen!
Ruud Milder

Agenda:
Wildeplanten-cursus voor beginners.
Veldbloemen bekijken en leren kennen met ervaren gidsen van IVN Rijn Waal kan
tijdens de plantencursus voor beginners op drie maandagavonden en tijdens de
veldexcursies op vier zaterdagochtend. De verse veldbloemen worden bekeken
op maandagavond 13 april, 11 mei en 22 juni en tijdens de excursies op zaterdag
18 april, 16 mei, 27 juni en 22 augustus. De cursus wordt gehouden in
Verenigingsgebouw 't Koelhuis, Koelhuisstraat 3, 6851 NB, Huissen. Kosten € 35,IVN RijnWaal leden € 20,Aanmelden bij Emmy van Balen. balen777@planet.nl of 024- 4723848.

Zondag 22 februari, Wandeling in het Loenensebos
Het voorjaar kondigt zich aan, zwermen vogels trekken over de Loenense
velden. In het oude eikenbos laten mezen en spechten zicht horen.
Vluchtige reeën hebben hun sporen achtergelaten. Het landgoed met
landhuis, mysterieus sterrenbos en lange lanen draagt de sporen van
dijkdoorbraken, roofridders en het eens zo machtige kasteel van Loenen en
Wolferen.
Vertrek om 14.00 uur vanaf Landwinkel De Grote Doorn, Loenensestraat 1,
6677PL Slijk -Ewijk. Info (024-3244531)
Zondag 1 maart, Vogeltrek in Bemmelse Polder
Zwermen lijsters, kieviten en zangvogels trekken door de velden langs de
defensiedijk en zandplas. Op de fiets met de vogelkenners van IVN Rijn Waal is
voor jong en ouder is vogelspotten een bijzondere sensatie. Met kijker en telelens
is de vogelherkenningstocht een onvergetelijk ervaring.
Vertrek om 8.30 uur vanaf café Sprok, Waaldijk 6681 KJ Bemmel.
Per auto te bereiken via het Wijnfort. Duur 2 uur, jeugd en leden IVN Rijn Waal
gratis, niet leden €2,-. Info (06-53927477)
Zondag 15 maart, Polderbende kinderactiviteit
Kikkers en katjes. Nadere informatie volgt nog. Opgeven bij Henny Campschoer, tel. 0481-421758

Overige activiteiten:
Zaterdag 7 maart Gelderse natuurwerkdag
Dit jaar zijn alle vrijwilligers, aangesloten bij Landschapsbeheer Gelderland, welkom in de gemeentes
Zaltbommel en Maasdriel voor werken in het landschap en boeiende excursies.

Het wordt vast net zo leuk als vorig jaar toen we met z’n allen rond Hemmen en Fikkerdries aan de
slag gingen, toen mede georganiseerd door RijnWaal. (dit jaar hebben we dus een makkie)
Zie: programma Bommelerwaard
21 maart, NLDoet-dag
De kans om aan de slag te gaan als vrijwilligers. In de omgeving bijvoorbeeld:
Schoutenwaard: knotten en planten
De Park:
labyrint aanleggen
De Ward:
rabatten opschonen
Kijk ook op
www.NLDoet.nl
Ook hier staan allerlei activiteiten: http://parklingezegen.nl/evenementen/

Frans legt bij de nieuwjaarsbijeenkomst de situatie uit bij de
chaos rond zijn huis: de aanleg van de nevengeul in Lent

Deelnemers aan nieuwe vogelcursus zien ze vliegen op de
Bemmelsedijk. foto: Steiny Boone

Twee maal voorstellen:
Judith Janszen
Beste IVN-RijnWaal leden,
Het was op 17 januari jl. een mooie en zonnige dag, toen tijdens de Bijzondere ledenvergadering de
aanwezige RijnWalers mij kozen tot jullie voorzitter. Ik dank iedereen hartelijke voor het vertrouwen.
Voor diegenen die niet bij de vergadering waren wil ik mijzelf enigszins voorstellen via dit stukje in de
nieuwsbrief.
Mijn naam is Judith Janszen en ik ben 57 jaar, ik heb een zoon van 18 en een partner die in Nijmegen
woont. Zelf woon ik onder de rook van het markante Ohra-gebouw in Arnhem- Zuid.
Ik kampeer en wandel al mijn hele leven en ik ben sinds 2009 natuurgids; daardoor redelijke thuis in
Arnhem en omgeving. In het gebied van RijnWaal kan ik nog wel wat nieuwe plekjes voor mij vinden
denk ik. Daar verheug ik mij op!
Frans Mikx en ik hebben heel prettig samengewerkt in de IVN uiterwaardencursus; hij als docent en
ik als coördinator van de cursus. Een geslaagd samenwerkingsverband tussen IVN -Arnhem en IVN –
Rijnwaal, naar mijn mening. Ik ben ook soms op pad voor Burgers Zoo met een kist vol materialen
zoals botten, eieren en vellen van exoten en dan graag naar een basisschool; dat is het leukst.
Kinderen laten verbazen en respect en waardering bijbrengen voor de natuur.

Als voorzitter van RijnWaal verwacht ik dat we in staat zullen zijn om het goede wat er in de
vereniging is te continueren en verder te ontwikkelen waar we behoefte aan hebben. Uitbreidingen
van het ledenbestand zal maken dat we ons erfgoed dat we natuur noemen zo goed mogelijk kunnen
beheren en onder de aandacht brengen van mensen die ons nog niet kennen.
Mijn achtergrond in educatie en sociale wetenschappen kan ik gebruiken om mensen te
enthousiasmeren en te boeien met onze boodschap. Verder hoop ik samen met jullie ruimte te
geven aan homo ludens ( Johan Huizinga 1950) d.i. de spelende mens.
Bel of mail mij aub wanneer je dat wilt; vraag, stel voor en laat van je horen: je bent welkom:
jmajanszen@gmail.com en 0641692286
Tijdens de ledenvergadering/ Nieuwjaarborrel vertelde ik dat ik samen met mijn boertje, beide
basisschool leeftijd, plat op onze buik hebben liggen wachten totdat vosjes het hol uit kropen en wij
hebben ze een hele poos zien spelen.
Ik wens onze kinderen nu en in de toekomst vergelijkbare ervaringen!
Hartelijke groet,
Judith Janszen

José Rutten
Mijn naam is José Rutten en ik ga samen met Margreet Jellema, bij jullie allen reeds bekend, de PR
van IVNRijnWaal doen. Zij heeft dit jaren alleen gedaan en ik verheug me op onze samenwerking en
haar ervaring.
Hiervoor heb ik veel soorten vrijwilligerswerk gedaan zoals, tot november jl., gewerkt bij de
Nachtburgemeester van Nijmegen waar ik o.a. de planningen en wat pr. en communicatie heb
gedaan.
Ik woon sinds 1986 in Bemmel, hoewel ik in Nijmegen geboren ben en er werk. Ik hou ik er ook van
om mijn vrije tijd buiten door te brengen. In mijn jeugd heb ik veel gestruind in de Ooypolder en in
de omgeving Beek. Ik probeer tegenwoordig regelmatig een weekendje door te brengen in een
leuke B&B of hotelletje liefst in een bosrijke, groene, mooie, landelijke omgeving of aan de kust.
Nederland heeft nog genoeg mooie plekjes om te ontdekken.
Als u vragen heeft, nieuwtjes, suggesties of een leuk idee: neem gerust contact op met
j.rutten810@upcmail.nl . Ik heb veel zin in mijn nieuwe vrijwilligerswerk voor de IVN Rijn Waal en ga
dan ook met veel enthousiasme aan de slag!

