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Jubileum met Dorrestijn
Op 18 mei zagen velen elkaar weer bij de wandeling vooraf met prachtig weer , bij de heerlijke
taarten met koffie en thee, gevolgd door een Dorrestijns relaas over hoe hij van zijn klunsigheid zijn
succes weet te maken. Aan het gelach te merken trof de zelfspot doel. Het is ook zo herkenbaar: als
er een bijzondere vogels gezien wordt, dan kijkt hij altijd net de verkeerde kant op. Toch vult hij zijn
relaas op aan heel mooie foto’s van vogels. Zou hij die toch zelf gemaakt hebben?
Bij de borrel na troffen vele IVNers tezamen met mensen van de Veldschuur, elkaar om bij te praten.
Nu op naar de tocht met Twan Theunissen op 15 juni, het volgende jubileum evenement.

Landschapstriennale
Vier maanden lang speelt zich een
landschapsmanifestatie af in onze contreien:
de Triënnale.
Is geopend op 24 mei en wordt gesloten op
21 september.
Wat er gebeurt kunnen jullie vinden op de
site van de Triënnale:
http://landschapstriennale.nl
Deze zomer is er dicht bij huis dus verrassend
veel te doen, maar vergeet onze eigen
activiteiten niet!

Vanen planten en enorme zeepbellen blazen bij de opening van de Triënnale

Agenda IVNRijnWaal
Maandag 9 juni, Tweede Pinksterdag: Wandeling door het Bremertonbos.
Een stukje loofbos te midden van de weilanden. Libellen en vlinders en andere insecten vinden er
hun plekje. Er groeien langs de randen van bos en oevers veelkleurige bloemen.
Start: 14 uur
Startpunt: Ingang Bremertonbos aan Hollanderbroeksestraat tussen Elst en Driel, tegen N837 aan.
Per auto te bereiken via rotonde Driel in de N837.

Zaterdag 21 juni: De Langste dag bij Fort Pannerden.
Extra lang genieten op het splitsingspunt van Rijn En Waal.
Start 21 uur
Startpunt: Klompenwaard. Toegangshek hoek Waaldijk/ Sterrenschansweg, Doornenburg.
Zondag 29 juni: Wandelen op de oeverwal bij Dodewaard
Uitbundige bloemenpracht op de schrale zandrug.
Start: 14 uur
Startpunt: parkeerplaats bij oude steenfabriek Waalwaard. Waalbandijk 68, Dodewaard.
Zondag 6 juli : Vroege vogels in de nieuwe nevengeul van de Waal.
Start 7.00 uur
Startpunt: afrit bij Het Vossegat, Waaldijk., Oosterhout/ Nijmegen. Voorbij de nieuwe brug ‘De
Oversteek’ richting Oosterhout.

Verdere activiteiten:
29 juni Dag van Park Lingezegen.
RijnWaal betrokken bij:
Ommetje De Park
Wandeling De Woerdt samen met SBB
Maar er gebeurt nog veel meer die dag.
Zie het programma dat de komende tijd verspreid moet worden.
Zaterdag 21 juni Bevertocht in Lingewaard. Georganiseerd door Lingewaard Natuurlijk
Natuurlijk op zoek naar sporen en burchten van de bevers. Met enig geluk zijn ze daadwerkelijk waar
te nemen.
Tijd: van 19.30 tot ongeveer 22.00 uur
Startpunt: de Veldschuur, Sportlaan 1m te Bemmel.
Kosten,inclusief koffie, € 6,-.
Tip: Doe oude kleren en laarzen aan. Neem een kijker en fototoestel mee.
Informatie: Ben Cornelissen 06 448 70 449. Aanmelden niet nodig.

Akkerrand bij Doornik, jaren geleden ingezaaid door IVNRijnWaal en nu minder gevarieerd van
samenstelling dan toen.

