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Uitnodiging leden en donateurs voor Nieuwjaarsbijeenkomst en aankondiging
van Verdere Feestelijkheden
Het jaar 2014 is voor onze nochtans jonge vereniging een bijzonder jaar te noemen.
Tien jaar gelden werd IVNRijnWaal opgericht, op initiatief van Ben Cornelissen, om het grijze gebied
tussen Rijn – Waal - Pannerdens kanaal en Amsterdam-Rijn kanaal een eigen IVN identiteit te geven.
Hoewel pas op 22 december 2004 de akte van oprichting werd getekend, was de vereniging IVN
RijnWaal i.o. daaraan voorafgaand al in 2004 zeer actief en werden tal van activiteiten ontplooid.
We willen dit jubileum niet ongemerkt voorbij te laten gaan.

Als aftrap van dit speciale jaar nodigen wij jullie uit voor onze

Nieuwjaarsbijeenkomst
za 11 januari, vanuit Landwinkel 'De Grote Doorn', Loenensestraat 1, 6677 PL Slijk-Ewijk.
Om 13.30 uur starten we met een wandeling (oud landgoedbos en uiterwaarden van de Waal) om
vervolgens rond 16.00 uur af te sluiten met snert en toebehoren.
Wij willen daar van de gelegenheid gebruik maken eenieder een gezond en voorspoedig 2014 te
wensen, een schets te geven van de jubileumactiviteiten die in het verschiet liggen het komend jaar
en het nieuwe programma uitreiken.
Laat even weten of jullie komen ivm de catering.
info@ivnrijnwaal.nl of ruudmilder@cs.com of tel. 0481 – 42 14 01 en mobiel 06 – 3896 7259
Wij hopen van harte jullie te mogen begroeten op 11 januari 2014!
Bestuur IVN RijnWaal
Frans Mikx, Piet Broekhof, Evert van Ingen, Ruud Milder.

Natuurwerkdag
In Fikkerdries, een waterwingebied van Vitens bij Driel, werd
op de Natuurwerkdag van 2 november met man en macht
gewerkt. Bij de vele vrijwilligers die aantraden, waren een
aantal IVN’ers en ook een enkele wethouder.
Er is ongedacht veel werk verzet: de dichtgroeiende
waterpartijen zijn deels van de boompjes ontdaan, rillen zijn
gemaakt met al dat jonge hout en kinderen van twee
scoutinggroepen maakten een grote teepee. De goede
verzorging van Vitens droeg bij aan het succes van de dag.
Hé, een IVN’er! Onze Frans.

Komende activiteiten
Zondag 5 januari: Vogelspotten per fiets met
Ben Brouwer
Bij het krieken van de dag ga je kijken en luisteren naar de vogels .
Je leert de geluiden en kenmerken van de verschillende ganzen die in
de polder overwinteren. En je ziet welke eenden en bijzondere vogels
de Strang, de oude rivierbedding van de Waal, bevolken. Kinderen en
leden IVN Rijn Waal gratis, overigen €2,00 Aanmelden 024 3243988.
Starttijd 9.00 uur bij Café Sprok Waaldijk, 200m vanaf Wijnfort Lent.
En voor wie nog dieper wil gaan met vogels is er natuurlijk nog de
komende vogelcursus. Zie ook het vorige rondzendbericht.
Theorie in De Veldschuur, Sportlaan 1m in Bemmel, op 13 januari, 10
februari, 10 maart, 7 april en 12 mei, steeds van 20:00 tot 22:00 uur.
Excursies op de zaterdagochtenden 18 januari, 15 februari, 15 maart,
12 april en 17 mei. De kosten bedragen € 60 voor niet-leden en € 40
voor leden van IVN RijnWaal, inclusief de ‘Zakgids Vogels van
Nederland’. Het aantal deelnemers is minimaal 12.
Geïnteresseerden kunnen zich vóór 6 januari 2014 opgeven bij Piet
Broekhof via email: p.broekhof@kpnplanet.nl.
Voor informatie kunt u bellen naar 06-44149876.

Zondag 11 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst.
Zie bericht bovenaan deze Nieuwsbrief. Opgeven voor 6 januari
Tuinvogeltelling Vogelbescherming
Op zondag 18 en zondag 19 januari is de nationale tuinvogeltelling van
de Vogelbescherming. Wie mee wil doen kan zich hier opgeven.
Hier is ook informatie te vinden om nog meer van vogels aan de weet te
komen dan via de excursies en cursussen van IVNRijnWaal al opgedaan
kan worden.
Om te oefenen: welke vogels staan op deze pagina? (foto’s van Adri de Groot)
(Van boven naar beneden: Kievit, Koperwiek, Keep)

