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Lentse Oeverspelen.
Zondag 1 september zijn we weer met een kraam en een
speelkleed present op de Lentse Oeverspelen op de weide bij
de Veerdam in Veur Lent, van 12 tot 18 uur.
Daar laten Margreet, Ruud, Anja, Theo Sch., Emmy en Esther
kinderen uilenballen pluizen, waterdiertjes scheppen en
bekijken en knutselen met natuurlijke materialen. Hopelijk is
het mooi weer maar ook als het niet zo is hebben we als IVN
afdeling RijnWaal nooit te klagen over belangstelling.

Vogelexcursie met IVN RijnWaal voor jong en ouder.
Ben Brouwer van IVN Rijn Waal laat ons op 8 september kijken en
luisteren naar de vogelwereld in de Bemmelse uiterwaard. De
vogelwereld is aan het verschuiven: de zomergasten zoals de
koekoek en gierzwaluw zijn al vertrokken, kieviten en zangvogels
verzamelen zich voor vertrek naar het zuiden en maken plaats voor
onze wintergasten.
Tijd: Zondag 8 september
Vertrek, per fiets , om 8.00 uur vanaf café De Sprok aan de
Bemmelsedijk, 500m oostelijk van het Wijnfort in Lent .
Aanmelden: 06 53927477. Kosten € 2.00 pp, leden IVN RijnWaal
en kinderen gratis

Foto: groenpootruiter en kievit

Wat er nog meer gebeurt:
Zondag 1 september soortendag in Meinerswijk
van 10.00 tot 1700 uur.
Centraal punt is de steenfabriek Elden. Hier zit de administratie. Er zijn drie excursietijden:
10.30 – 12.00, 12.30 – 14.00 en 14.30 – 15.30 uur

Deze excursies van 1 á 1,5 uur voor planten, mossen, paddenstoelen, zoogdieren, vogels,
vlinders, libellen, kevers e andere insecten, waterfauna, cultuurhistorie en beheer. Soorten
worden geregistreerd en ingeleverd bij een centraal punt. Aan het eind van de dag wordt een
eerste overzicht gegeven
Op 13 september organiseert IVN een regionale bijeenkomst rondom groene buurtprojecten
in Arnhem. Deze bijeenkomst biedt buurtinitiatieven uit Arnhem en omgeving een podium
om kennis en diensten uit te wisselen, inspiratie op te doen en anderen te inspireren. Ook als
je (nog) niet betrokken bent bij een buurtinitiatief, maar benieuwd bent wat er lokaal
allemaal gebeurt, ben je van harte welkom. Vraag en aanbod worden deze avond bij elkaar
gebracht in de hoop op een klik.
Hoeve Klein Mariëndaal, Diependalseweg 4, Arnhem
Datum:
vrijdag 13 september 2013
Tijd:
17.00 tot 21:00 uur
Meer informatie en aanmelden: Groen in de buurt
Een nieuw initiatief. Groen vrijwilligerswerk gevraagd en aangeboden.
http://www.natuurwerk.nl
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Beverspotten (extra editie)
In de schemering in de Bemmelse
uiterwaarden. Met onze gidsen op
pad om een glimp op te vangen van
deze “houtvesters”.
Startpunt op parkeerplaats onder
aan de dijk (buitendijks).
Tegenover “de Molenwei”,
Sportlaan 11 6681 CD Bemmel de
dijk af richting de polder.
Oeverspelen Lent.
We staan met onze stand ook dit jaar
weer op de traditionele oeverspelen
te Lent. Kom uilenballen uitpluizen,
vang waterdiertjes en probeer ze met
behulp van zoekkaarten op naam te
brengen. Maak een eigen ketting of
amulet met materiaal uit de natuur.
Struin langs de waal voor mooie
stenen. Voor meer informatie kijk
op onze website www.ivnrijnwaal.nl
en regionale weekbladen.
Vogelspotten met Ben Brouwer.
Deelname voor IVN leden gratis, niet
leden betalen €2,50.
Tijd en startpunt zie:
www.ivnrijnwaal.nl en de regionale
weekbladen.
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Bomenwandeling door Bemmel.
Ook nieuw is onze bomenexcursie
door Bemmel. We nemen je aan de
hand door Bemmel en vertellen
wetenwaardigheden over de diverse
bomen en ook de diversiteit van
bomen.
Voor informatie over het startpunt
kijk op onze website
www.ivnrijnwaal.nl
Polderbende kinderactiviteit. Let op
dit is een AVONDTOCHT!!
Kostenloos maar wel graag van te
voren aanmelden bij Henny
Campschroer. Tel 0481 – 421758 of
familie.campschroer@hetnet.nl
Vogelwandeling.
's Ochtens enthousiast op pad met
onze gidsen voor het ontdekken van
al het moois wat vogels bieden.
Voor actuele informatie omtrent
plaats en vertrektijd kijk op de
website www.ivnrijnwaal.nl en
regionale weekbladen.
Park Lingezegen.
De ontwikkeling van de 'groene buffer'
tussen Arnhem en Nijmegen is in
volle gang. We gaan een stukje van
het totale park (1.700 hectare)
verkennen en vertellen onder andere
welke 5 deelgebieden, ieder met zijn
eigen sfeer, er zullen ontstaan.
Voor informatie over het startpunt
kijk op onze website
www.ivnrijnwaal.nl
Vogelspotten met Ben Brouwer.
Deelname voor IVN leden gratis, niet
leden betalen €2,50.
Tijd en startpunt zie:
www.ivnrijnwaal.nl en de regionale
weekbladen.
Hemmen
Paddenstoelenwetenwaardigheden.
In de ochtend een lezing en 's
middags een excursie over
paddenstoelen.Locatie: Het Pakhuis
Boelenhamsestraat 7, 6672MC
Hemmen. Lunch?? Voor
aanvullende informatie kijk op onze
website www.ivnrijnwaal.nl
Wandeling Huissense en
Angerense waarden.
Nacht van de nacht in Gendt.
Komende nacht gaan we van zomernaar wintertijd. Een moment om te
luisteren en te ruiken of we ook in het
donker in staat zijn de natuur te
beleven.
Voor informatie over het startpunt

kijk op onze website
www.ivnrijnwaal.nl
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Vogelspotten met Ben Brouwer.
Deelname voor IVN leden gratis, niet
leden betalen €2,50.
Tijd en startpunt zie:
www.ivnrijnwaal.nl en de regionale
weekbladen.
Wandeling Oosterhoutsebos.
Op pad voor herfsttaferelen waarbij
we natuurlijk ook aandacht hebben
voor paddenstoelen.
Startpunt v. Boetzelaerstraat 12
Oosterhout bij de
huisartsenpraktijk.
Polderbende kinderactiviteit.
Kostenloos maar wel graag van te
voren aanmelden bij Henny
Campschroer. Tel 0481 – 421758 of
familie.campschroer@hetnet.nl
Vogelspotten met Ben Brouwer.
Deelname voor IVN leden gratis, niet
leden betalen €2,50.
Tijd en startpunt zie:
www.ivnrijnwaal.nl en de regionale
weekbladen.
Uitbuiken Gendtse Polder.
De extra kerstcalorieën verbruiken
met een struintocht door de
uiterwaard van de Waal. Startpunt:
hoek Markt-Waaldijk, bij 'Ruimzicht'
in Gendt

