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Contributie 2014
Vanaf 2014 incasseren wij de contributies met de Europese variant van de Nederlandse incasso: de
Euro-incasso. U herkent onze incasso aan de volgende gegevens:
Ons Incassant ID:
NL22ZZZ091471000000
Uw machtigingskenmerk:
dit is gelijk aan uw lid- of donateurnummer
Omschrijving:
Contributie/Donatie IVN RijnWaal 2014
De bijdragen voor 2014 zijn:
- lid:
€15
- huisgenootlid:
€10
- donateur:
€25
Wij schrijven dit bedrag op of rond 29 mei 2014 van uw rekening af.
Leden en donateurs die ons niet hebben gemachtigd tot automatische incasso, verzoeken wij hun
bijdrage zelf over te maken naar rekening NL98RABO0103255664 ten name van IVN RijnWaal.
NB. Leden die zich niet rechtstreeks bij ons als lid hebben aangemeld maar via de landelijke IVNorganisatie, betalen hun contributie niet aan ons. De incasso hiervan geschiedt door de landelijke
IVN. Kenmerken van de incasso, hoogte van de bijdrage en de datum van afschrijving zullen afwijken
van het bovenstaande.
Evert van Ingen, penningmeester

Landschapstriënnale
Op 24 mei opent de Triënnale. Vier maanden lang activiteiten in Park
Lingezegen. Kijk voor meer informatie en agenda op
www.landschapstriennale.nl.
Behalve heel veel andere dingen staat ook een wandeling in De
Park, onderdeel van Park Lingezegen, op het programma, die
bedacht en beschreven is vanuit Stichting Overbetuwe Groen
Natuurlijk (een pet die ik ook op heb, MJ). Bij de opening draaien we twee keer rond, daarna nog
iedere maand een wandeling. Daarnaast komt er een folder uit. Enkele IVNers helpen mee met
gidsen. Wie het leuk lijkt is welkom het team te versterken. Kom meelopen op de voorwandeling, 18
mei om 10 uur ’s morgens om eens te kijken. Start bij het Speelbos Schuytgraaf. Of kom op de 24e!
Hou in de gaten wat er allemaal te gebeuren staat deze zomer vlak bij huis!

Agenda:
25 mei bomenwandeling in Bemmel. Start Veldschuur, Sportlaan 1M, 6681 KJ Bemmel. Van 14 uur
tot ongeveer 15.30 uur.

Over bomen blijf je je verbazen.

Poelencursus
Er zijn nog 4 plekken op de poelencursus voor vrijwilligersgroepen.
Het is een gratis cursus over flora en fauna en het beheer van poelen. De cursus vindt plaats in Elst,
gemeente Overbetuwe en bestaat uit 3 bijeenkomsten.
Donderdagavond 15 mei is de start van de cursus. Meer info vindt u hier.
Aanmelden graag uiterlijk 12 mei bij info@landschapsbeheergelderland.nl.

NME Overbetuwe zoekt vrijwilligers
Voor het brede scala aan natuuractiviteiten dat NME Overbetuwe
aanbiedt aan basisscholen kunnen ze meer vrijwilligers gebruiken.
Wie het leuk lijkt om mee te werken aan de basis-natuurervaringen van
kinderen kan contact opnemen met info@nmeoverbetuwe.nl.
Voorkennis is veel minder belangrijk dat enthousiasme.

Doornik
De rand van een akker van Stichting Doornik
Natuurakker die enkele jaren geleden door
IVNRijnWaal is ingezaaid en nog steeds vrolijk
bloeit.
Veel andere natuurakkers hebben randen die
nog zo mooi moeten worden. De aanleg van
tal van nieuwe paden heeft de ontwikkeling
even achteruit gezet daar.
Een nieuw Klompenpad en fietspaden komen
hier te lopen.
Opening Klompenpad op 29 juni. Zie agenda
Triënnale.

