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Penningmeester gezocht, mededelingen bestuur
Jubileumjaar -- Prijsuitreiking
--Parels in de Over-Betuwe
Agenda:
--11 oktober
--19 oktober
En ook:
--1 november Natuurwerkdag
--22 november inspiratiedag jeugd

Penningmeester gezocht, mededelingen bestuur
Het bestuur van IVN Rijn Waal bestaat op het ogenblik uit Frans Mikx. Piet Broekhof en Ruud Milder.
De functie van penningmeester is vacant want Evert van Ingen is in maart afgetreden. Hij zit dus niet
meer in het bestuur maar zal tijdelijk de financiële administratie afhandelen.
Frans is aftredend en tijdelijk nog de ad interim voorzitter.
Inmiddels is er een kandidaat- voorzitter gevonden in Judith Janszen (zij had de leiding van de
uiterwaarden cursus in 2012).
Het is de bedoeling dat de ledenvergadering in maart 2015 zijn keuze maakt voor de aanvulling van
het bestuur. Wij zoeken nu dus nog naar een vervanger van Evert van Ingen die wij op deze weg
bedanken voor zijn inzet en bewaking van de financiën van onze vereniging. FM

Jubileumjaar:
Prijsuitreiking
--Groep 7B van de Vonkenmorgen in Gendt wint natuurverhalenwedstrijd van IVN RijnWaal.
Omdat IVN Rijn/Waal dit jaar 10 jaar bestaat heeft zij een
natuurverhalenwedstrijd uitgeschreven, voor alle scholen in
hun gebied.
De eerste prijs, een ochtend op stap met de Polderbende, de
jeugdclub van IVNRijnWaal, is gewonnen door groep 7B van
de Vonkenmorgen in Gendt. Het winnende verhaal,
geschreven door Joes Kersten is vooral gekozen omdat Joes
een eigen natuurervaring beschrijft.
Op dinsdagochtend 1 juli 2014 mocht de hele klas meedoen
aan een “postentocht”, die begeleid werd door 6 IVN
natuurgidsen. Het werd een geweldige ochtend struinen en
opdrachten uitvoeren zoals bloemen zoeken en proeven, natuurvechten, dierspringen maken en
vogelnestje bouwen.
--Parels in de Over-Betuwe
Het boekje ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan is in de maak. Een aantal leden, dat zich
hiervoor aangemeld had, heeft het verzoek gekregen voor 1 november hun bijdrage te leveren door
een stukje te schrijven over dat mooie plekje in de Over-Betuwe dat zij goed kennen. Het boekje
komt op de website van RijnWaal te staan.

Agenda:
11 okt Kleine Gelderse waard
We verzamelen op 11 oktober 2014 om 13.30 uur bij het Dorpshuis Eensgezindheid, Schoolstraat 23,
6913 AC Aerdt voor een ongeveer 3 uur durende wandel/struintocht in de Kleine Gelderse Waard
onder leiding van de gids. Meer informatie in eerder gestuurde mail.
Opgeven voor 8 oktober : annelieshuissen@gmail.com of 026-3250541.
19 okt Angerense Waard in herfststemming
De Herfst is het hoofdthema: welke insecten, vogels en andere dieren vertrekken, welke komen,
welke blijven en hoe doen ze dat? Hoe bereiden planten zich voor op de winter? Ongetwijfeld zijn er
zaden en bessen te vinden die hier iets over vertellen.
Vertrek om 14 uur, op zondag 19 oktober. Duur tocht ongeveer 2 uur.
Vertrekpunt: het monument op de dijk in Angeren.
Stevige schoenen zijn aanbevolen. Een verrekijker meenemen is ook handig.

Natuurwerkdag 2014
Wie dit jaar weer de handen uit de mouwen wil
steken op de Landelijke Natuurwerkdag van 1
november, kan een keus maken uit de vele
locaties op en zich opgeven op:
www.natuurwerkdag.nl.
Twee werkplekken in onze regio:
Waterwingebied Fikkersdries. Groene Woudsestraat 4 Driel, Gelderland
De glooiende oevers van de aanwezige waterpartijen zijn de afgelopen jaren dicht gegroeid met
vooral wilgen. Door de oevers open te maken worden de waterpartijen weer zichtbaar, kunnen de
waterpartijen makkelijker uitgebaggerd worden en kunnen kinderen weer bij het water om met hun
schepnetjes waterdieren te vangen.
Landgoed De Heerlijkheid Hemmen, Boelenhamsestraat 7 Hemmen, Gelderland
Werkzaamheden: zaagwerk met de handzaag, en verwijderen jonge opslag, en/ of wilgen knotten
en/of schilderwerk doen.

Za. 22 november Inspiratiedag en uitwisseling natuurbelevingsactiviteiten voor de
jeugd
Deze dag is speciaal bedoeld voor natuurgidsen, schoolgidsen, natuurouders en jeugdbegeleiders van
IVN en andere lokale natuur- en milieugroepen. Je bent ook welkom als je niet actief bent maar wel
geïnteresseerd. De organisatie is in handen van IVN Gelderland, IVN Flevoland en Natuur en Milieu
Overijssel.
Het doel van deze dag is het uitwisselen van ervaringen van IVN afdelingen en natuur- en
milieugroepen. Ook worden er verschillende workshops aangeboden. Er zijn namelijk veel
succesvolle methoden en programma’s die de aandacht verdienen. Het is een dag vol inspiratie,
ontmoeting, uitwisseling en praktisch bezig zijn.
meer informatie
Datum:
Zaterdag 22 november 2014
Tijd:
09:30 - 15:00 uur
Locatie:
Apeldoorn (exacte locatie volgt nog)
Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. Er wordt gezorgd voor koffie, thee en lunch.
Een uitgebreid programma volgt nog. Aanmelden bij Frans Mikx om gezamenlijk IVNRIjnWaal te
vertegenwoordigen. tel: 024 3244531, fransmikx@hotmail.com

