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Inhoud:

21 juni

Beleef de langste dag natuurlijk samen met IVNRijnWaal

23 juni

Dag van Park Lingezegen, IVNRijnWaal actief in De Park

BELEEF DE LANGSTE DAG VAN HET JAAR NATUURLIJK SAMEN MET
IVN RIJNWAAL
DE PRACHT VAN DE NACHT HEMMEN, ZETTEN
In de kortste nacht gaan we in Hemmen op zoek naar wat er zoal rondvliegt aan de rand van het bos.
Dwergen, Laatvliegers, Grootoren, Komma-uil of Groot Avondrood? Zoals je zal merken gaat het om
twee groepen te weten: vleermuizen en nachtvlinders. De Vleermuizen worden opgezocht met een
batdetector en aan de hand van hun vliegpatroon. Voor de
nachtvlinders wordt een laken gespannen dat met een lamp wordt
verlicht. Veel soorten nachtvlinders komen hierop af en gaan op dat
laken zitten waar ze bekeken en/of gefotografeerd kunnen worden.
Verder is het mogelijk om een zoetig mengsel op bomen te smeren
waar sommige soorten dan van gaan eten/drinken/fourageren,
zodat ook die bekeken kunnen worden.
Vertrekpunt: parkeerplaats de Nonnenbrug, Veldstraat in Hemmen.
Tijd 22.00 uur, duur ongeveer 2 uur.
Gidsen: Andries Huiberts en Wil Verwoert van IVN Rijn Waal en Nachtvlinderwerkgroep KNNV
Wageningen.
WAAR ZIJN DE RUSSEN?
BEMMEL, LENT
Een postentocht van Sprok tot Huize Kamtsjatka langs de Waaloever
en over de defensiedijk. Het gaat over, oeverzwaluwen, bevers,
egelantier en russen en over stuwen en Shermantanks van de Koude
Oorlog. De tocht eindigt bij een kampvuurtje. Tijd 19.30 uur, duur
ongeveer 2 uur. Vertrekpunt: Parkeerplaats voorbij Café Sprok
Bememelsedijk bij Lent. Gidsen: Anja Straver, Frans Mikx, Ben
Brouwer, Emmy van Schalkwijk van IVN RijnWaal en Hylke
Roodenburg K.O. veteraan.

ROND OM DE MELLARD

VALBURG, HERVELD

Een avondwandeling door oud-Valburg en het landgoed De Mellard.
Onderweg gaan de verhalen over het landschap,natuurontwikkeling , de
tabak, fruit, kerken en boerderijen en de wijk-in-aan-bouw: Molenzicht. Terug
op het Kerkplein napraten in Het Wapen van Valburg of De Viersprong.
Tijd 19.30 uur, duur ongeveer 1,5 uur. Vertrekpunt Kerkplein in Valburg bij
het beeld van Knillus.
Gidsen: Piet Broekhof en Krijno Horlings van IVN RijnWaal en Wim Huijser, schrijver, verteller en
bewoner van De Mellard.
BLOEMENKRANSEN IN HET HAAR
ELST, DRIEL
In de avond van de langste dag wandelen we door het waterrijke Fikkersdries met weilanden vol
boterbloemen, koekoeksbloemen, rode klaver en nog veel meer. We maken versieringen en
boeketten en genieten van een midzomerse versnapering. Denk aan
stevige schoenen ( en indien gewenst een stoeltje)
Tijd 19.30 uur, duur ongeveer 2 uur. Verzamelpunt ingang Fikkersdries,
hoek Langstraat/ Groenewoudseweg, tussen Elst en Driel Met de auto
alleen te bereiken via de rotonde in de N837
Gidsen Emmy van Balen, Margreet Jellema van IVN RijnWaal.
DE WAAL GEEFT EN DE WAAL NEEMT
HAALDEREN
GENDT
Een tocht rond het Vossengat in de Gendtse polder om te speuren naar de sporen van het recente
hoge water. Met aandacht voor de historie die mede bepaald is door van de alom aanwezige rivier
de Waal. Na afloop kampvuur en wat te drinken op het waalstrand als de
rivier het toelaat.
Tijd 19.30 uur, duur ongeveer 2 uur : goed schoeisel en een lange broek
zijn aan te bevelen.
Verzamelpunt : Polder 8, 6691 ME Gendt in de polder bij ingang van
steenfabriek Rodruza .
Gidsen: Ruud Milder en Henny Campschroer van IVN RijnWaal

Kom meedoen aan een van deze activiteiten in de buurt en vergeet
ook de Dag van Park Lingezegen niet, zie hieronder:

Dag van Park Lingezegen, 23 juni
Op zondag 23 juni viert Park Lingezegen ‘De Dag van Park Lingezegen’.
Deze feestelijke dag staat dit jaar in het teken van ‘Park in Uitvoering’.
Want er wordt druk gewerkt aan de inrichting van het park zodat u er
straks heerlijk kunt fietsen, wandelen, picknicken, skeeleren en nog
veel meer.
Kom tussen 10.00 en 17.00 uur en doe mee! Ondernemers in het park
zetten hun deuren open en nodigen u uit voor workshops, proeverijen,
demo’s en rondleidingen op hun bedrijf. Ook worden er allerlei leuke
activiteiten georganiseerd door organisaties uit de buurt.
Bekijk hier het complete programma.
IVNRijnWaal is actief, in samenwerking met Stichting Overbetuwe Groen
Natuurlijk en IVN Arnhem inhet deelgebied De Park,
op het terrein van Boerderij Lingezegen: De Park 10.
Op deze locatie komt het NME centrum en zorgboerderij maar het werk
eraan moet nog uitgevoerd worden, conform het thema van deze dag.
Ons programma:
- Om 11uur en om 13 uur starten struintochten door en langs
water,gras en bos in de omgeving.
- Vanaf 11 uur kan iedereen meebouwen aan een insectenhotel.
- Om 13 uur begint het beschilderen van vliegers op De Buitenplaats, net
even buiten Park aan de Marasingel 16 in Arnhem, onder begeleiding
van mensen van het Creatief Collectief Elst. Waarna de vliegers van
14.45 tot 16 uur gejureerd en opgelaten worden op De Park 10.

IVN’ers die mee willen helpen aan de dag zijn welkom.
Tot ziens allemaal hopelijk!

