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Oproep nieuwe bestuursleden
In ons bestuur van IVN RijnWaal komen binnenkort twee plaatsen vacant . Wij hebben dus grote
behoefte aan twee leden die het bestuur willen versterken. Als je wel belangstelling hebt en wat tijd
wilt besteden aan de organisatie van onze afdeling neem dan contact op met onze voorzitter Frans
Mikx.
tel 024 3244531 mail: fransmikx@hotmail.com

Jaarvergadering
Deze wordt dit jaar gehouden op 24 maart om 20.00u in de Dorpsschuur te Lent.
De stukken volgen binnenkort.
Het is uiteraard een jubileum vergadering en daar zal zeker aandacht aan besteed worden.

Boomfeestdag Elst
De viering van de Nationale Boomfeestdag op 12 maart, is dit jaar in
de gemeente Overbetuwe. Om precies te zijn in Elst. Het lijkt een
aardig spektakel te worden
IVNRijnWaal is aanwezig op de Groenmarkt in Intratuin, samen met
de IVN afdelingen van Arnhem en Nijmegen. IVN’ers die mee willen
helpen, bijvoorbeeld een deel van de dag, kunnen dit doorgeven aan
Ruud Milder. tel: 0481 421401, email: ruudmilder@cs.com.
In de ochtend worden ruim 600 kinderen en 500 volwassenen
verwacht. Op de dag zijn er vele activiteiten naast de Groenmarkt,
zoals een Jeugd Groen Debat, Moestuin-Speurtocht, planten van
bomen natuurlijk en een slotact.
Alle activiteiten binnen vinden plaats bij Intratuin, Aamsestraat, Elst.
De buitenactiviteiten vinden plaats op de plantlocatie aan de
Breedlersestraat (Naast de A325. Dit op loopafstand van de Intratuin
Elst).

Iets over Het Jeugd-Groen-Debat: Leden van de Tweede Kamer van alle partijen, leden van de
Provinciale Staten Gelderland en lokale bestuurders uit Arnhem, Nijmegen en Overbetuwe gaan dan
in debat met de kinderen, onder leiding van het Nederlands Debat Instituut en ondersteund door
eregast van de dag Staatssecretaris landbouw Sharon Dijksma.

Problemen website
De website van IVNRijnWaal is onderdeel van de landelijke IVN website. Problemen op het landelijke
vlak hebben helaas hun weerslag op de inhoud van onze website. Er zijn zaken, zoals de agenda,
domweg verdwenen. Heel vervelend en we hopen dat het snel wordt opgelost.

Vuilruimactie Klompenwaard op zaterdag 5 april
Met het voorjaar voor de deur is
het weer de tijd om naar buiten
te gaan. Genieten van de
prachtige natuur is het devies.
Helaas wordt een lekkere
struintocht langs de grote rivieren
soms verpest door het
aangespoelde zwerfvuil. Ondanks
dat veel mensen die aan en op
het water wonen keurig hun
troep opruimen, zijn er
enkelingen die het toch nodig
vinden om dat in de rivier te
dumpen. Daarom organiseren
Staatsbosbeheer en FREE Nature
een vuilruimactie op zaterdag 5
april van 10.00 tot 14.00 uur.
Heb je zin om mee te helpen kom
dan naar het Veerooster op de
dijk richting het Fort Pannerden
(Waaldijk 1, Doornenburg).
Voor werkhandschoenen en vuilniszakken wordt gezorgd. Stevige wandelschoenen of laarzen zelf
meenemen.

Gelderse Natuurwerkdag, terugblik
Op 1 maart werd de jaarlijkse Gelderse Natuurwerkdag weer georganiseerd door Landschapsbeheer
Gelderland. Ditmaal was Hemmen het centrale punt. Een tweehonderd vrijwilligers in het groen uit
heel Gelderland deden mee aan werk en recreatieve activiteiten. RijnWalers waren er ook. Behalve
werken en recreëren deden ze onder andere begeleiding van werk in Fikkersdries en excursies in
Hemmen, de uiterwaarden en het Bremetonbos of gaven een lezing.
Vaak lopen de petten door elkaar want IVNers blijken een veelzijdig gezelschap en vanuit meerdere
organisaties en gevarieerde deskundigheid actief op het groene terrein.

Agenda:
zondag 16 maart 11 uur. Polderbende kinderactiviteit
De polder in met kikkers en katjes.
Opgeven bij Henny Campschoer. tel. 0481-421758 of e- mail: familie.campschroer@hetnet.nl
zondag 6 april 7 uur. Vogelspotten per fiets met Ben Brouwer
De blauwborst en de boerenzwaluw melden zich.
Startpunt: Waaldijk, afrit steenfabriek Rodruza in Gendt.

