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Terugblik oeverspelen
Aankondiging twee activiteiten.

Terugblik Oeverspelen, 1 september
De IVN activiteiten op de Lentse Oeverspelen op zondag 1
september trokken van het begin tot eind van de dag zeer
veer kinderen. Wat opviel was de rust en concentratie
waarmee de jeugd gefascineerd bezig was met o.a. het
pluizen van de uilenballen, het aquarium met werkelijk
prachtige modderkruipers en zelfs een rivierkreeftje
(waarvoor Margreet had gezorgd).
Emmy van Schalkwijk zat samen met ons nieuwe lid Esther
Rensen op een kleedje met een grote club jeugd heerlijk
totems te fabriceren van de rijkelijk aanwezige: stokjes,
steentjes, veertjes, draadjes en ander langs de Waal gejutte
materialen. Verschillende bestuursleden van Lentse
Oeverspelen hebben met plezier en bewondering gekeken
naar de activiteiten van onze IVN gidsen en jongste lid. Bravo!
P.S. Ook de verkoop van onze folders was een succes.
Aankondiging twee activiteiten:

DE POLDERBENDE ZOEKT AVONTUUR.
Op zaterdagavond 21 september heeft de Polderbende (jeugdclub van IVN Rijn/Waal) weer
een activiteit voor jongens en meiden tussen de 8 en 12 jaar.
We gaan dit keer op avontuur in de schemering. Wat is er dan te horen, te ruiken, te proeven en te
voelen in de Gendtse polder. De ogen spelen natuurlijk een minder grote rol.
Laat de vos zich nog zien, laat de bever zich nog horen? Helpen de sterren ons een beetje met hun
licht? Hoe klinkt het geluid van wind in de bomen?
Als je niet al te bang bent aangelegd en graag in de natuur bent, geef je dan op voor deze tocht via de
www.IVNRijnWaal.nl of bel met Henny Campschroer, tel. 0481-421758.
Zorg wel voor laarzen of stevige schoenen en oude, stevige kleren.
We starten om 19.00u tegenover de Markt in Gendt bij het bord van de Gelderse Poort. Rond 21.00
u. zijn we daar weer terug. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Park Lingezegen verkennen
In het landschap tussen Arnhem en Nijmegen worden de eerste trekken van het nieuwe Park
Lingezegen zichtbaar. Een fietstocht met gidsen van IVNRijnWaal door het noordelijke deel van dit
gebied voert langs wat het nu al te bieden heeft, langs sporen uit het verleden, van de Romeinen tot
de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog en langs de eerste tekenen van wat het worden gaat
zoals nieuwe fietspaden en waterpartijen.
Het beginpunt is De Park 10, de locatie van Boerderij Lingezegen, het centrum voor natuur en zorg in
oprichting. Start op zaterdag 28 september om 14 uur. Duur ongeveer 1 ½ uur. Fiets meenemen.

