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Jubileumprogramma IVNRijnWaal
Het gaat los! Bijzondere excursies voor leden en donateurs van IVNRijnWaal
Schrijf in je agenda wat en waar en geef je op.
Zondag 18 mei: Lezing door Hans Dorrestijn en wandeling vooraf.
13 uur
start wandeling in de Bemmelse polder bij de Veldschuur in
Bemmel.
14.30 uur
terug bij de Veldschuur voor koffie met cake.
15 uur
lezing Hans Dorrestijn over natuur, op zijn Dorrestijns.
17 uur
een borrel met kleine hapjes tot ongeveer 18.00u.
Aanmelden bij Sjaak Kregting: Sjaakk@hetnet.nl
Zondag 15 juni: Met Twan Teunissen de Gendtse polder in.
Start om 8 uur bij de ingang polder tegenover de Markt in Gendt.
Er kunnen maar 25 mensen mee, dus wie het eerst komt het eerst maalt.
bekend als presentator van tv Programma BuitenGewoon bij Omroep
Gelderland.
Aanmelden bij Henny Campschroer: familie.campschroer@hetnet.nl
Vrijdag 26 september: Nog onder voorbehoud, presentatie van het
boekje Pareltjes.
Al lopend: Naar alle basisscholen in Lingewaard, Overbetuwe en Neder-Betuwe is een oproep
gestuurd om de kinderen te laten schrijven over hun natuurervaring. We hopen op een enthousiaste
respons en op winnende klassen die de natuur met z’n allen volop beleven.

Excursies RijnWaal
Op zondag 13 april om 14 uur is iedereen die mee wil lopen rond landgoed de Mellard welkom bij
het beeld van onze oer-Valburger Knillus op het Kerk-/Knillusplein. Jong en oud kunnen mee.
Onderweg vertellen we over de geschiedenis van het landschap en van Valburg, en kijken en
luisteren naar wat er in de natuur allemaal te zien en te horen is.
Op zondag 13 april trekt in Lingewaard de Polderbende met kinderen van 8- 10 jaar om 11 uur met
de polder in om in de grond te boren en deze te onderzoeken. Wat doen die kleine diertjes, welke
soorten grond komen er tevoorschijn? Aanmelden via 0481-421758 of
familie.campschroer@hetnet.nl. Start bij de ingang Klompenwaard tussen het Veerhuis en de weg
naar het fort.

Op zondag 13 april start in Huissen om 14 uur een natuurstruintocht op de parkeerplaats bij de
Stadsdam. Deze gaat in de Huissense Waard op onderzoek naar hoe het zit met de gele mannen en
grijze vrouwen(wilgen) en besteedt aandacht aan vogels rond de kolken en plassen. Stevig
(waterdicht) schoeisel aanbevolen. Verrekijker meenemen is handig.

Wat er verder te doen is:
Zaterdag 12 april Open dag Stadsblokken-Meinerswijk
Een vijftal gidsen van IVNRijnWaal en IVN Arnhem samen begeleidt natuurwandelingen tijdens de
Open Dag van Rijkswaterstaat en de gemeente Arnhem. Op twee plaatsen wordt gestart : het
Hannestraatje Drielsedijk en bij De Praets op twee tijdstippen: om 11.00 en 13.30 uur.
Zondag 13 april 2014 van 10.00 tot 12.00 uur. Wandeltocht met Stichting Lingewaard Natuurlijk.
Deelname, inclusief koffie of thee € 6,-. Vooraf aanmelden niet nodig. Start bij de Veldschuur,
Sportlaan 1m 6681 CD Bemmel. Informatie: Ben Cornelissen 06 44870449.
zaterdag 12 april Wilde bijen in uw tuin: een feest!

Expert Dick Belgers maakt u enthousiast door verschillende soorten bijenhotels te laten zien en hij
geeft instructies hoe ze te maken. Een informatie en knutselbijeenkomst op zaterdag 12 april van
14:00 uur tot 16:30 uur. Neem uw eigen gereedschap mee.
Plaats: het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Opgave voor donderdag 10 april 20:00 uur
bij Bart Heijne, bij voorkeur per e-mail: bm@heistad.demon.nl (0318-618327).
Zaterdag 19 april om 15.00 uur verwelkomt Lent
zijn huiszwaluwen. Ben Brouwer en Frans Mikx van IVNRijnWaal
zullen feestelijk een informatiebord over huiszwaluwen
onthullen in het plantsoen voor het gezondheidscentrum
Thermion in Lent.
De negentig paren die jaarlijks in Lent nestelen zijn
een bijzondere kolonie want het is de enige in Nijmegen en de
grootste van de wijde omgeving. De huiszwaluw is een bedreigde
soort.
Daarom plaatst de Vogelwerkgroep Nijmegen met financiële
steun van Vogelbescherming Nederland bij Thermion een
informatie bord.
De Wilde Plantencursus gaat niet door. Nadat er te weinig aanmeldingen waren en iedereen plus het
zaaltje was afgezegd, meldden diverse belangstellenden zich op het laatste nippertje nog aan.
Helaas.

