Nieuwsbrief 55
Februari 2013
IVNRijnWaal
Redactie
Margreet Jellema
e-mail: jellemamargreet@gmail.com
www.ivnrijnwaal.nl
Inhoud:
Gidsencursus Park Lingzegen
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Kom helpen bij de Boomfeestdag, 20 maart
Website nieuws
Agenda:
- Programma-overzicht 2013 is klaar
- 24 januari Loenense Bos
- 4 maart Vogelspotten Bergerden
- Vooraankondiging Inspiratiedag water
- Vooraankondiging Landelijk Natuurontbijt
Twee binnengekomen activiteiten over Duurzaamheid
- Lezing Reinier de Nooij, Veldschuur Bemmel, 27 februari
- Film No Impact man, in Utrecht, 27 februari.

Gidsencursus Park Lingezegen
IVN RijnWaal organiseert op verzoek van Staatsbosbeheer een
gidsencursus voor Park Lingezegen. Doel is om voor
Staatsbosbeheer parkgidsen op te leiden die in Park Lingezegen, of
in een deel daarvan, excursies kunnen verzorgen. De cursus start
op dinsdag 5 maart in de Veldschuur, Sportlaan 1M te Bemmel. De
tijd is van 19:30 tot 22:00 uur. De cursus bestaat uit acht dagdelen,
waarvan vier cursusavonden en vier excursies.
Elk van de vijf delen van Park Lingzegen heeft zijn eigen verhaal. Zo
hoort bij de Woerdt het verhaal over de geschiedenis van de rivier.
Landbouwland en de Buitens hebben uit Tweede Wereldoorlog de
markante geschiedenis van het Manneneiland overgehouden. In
de Park en het Waterrijk levert de grote diversiteit aan flora en
fauna door het jaar heen weer altijd een ander verhaal op.
De cursusavonden zijn op de dinsdagen 5 en 19 maart en 2 en 16 april. De excursies zijn van 10:00
tot 12:00 uur op 9 en 23 maart en 6 en 20 april. De kosten bedragen € 20.
Er zijn nog enkele cursusplaatsen beschikbaar. Aanmelden via email p.broekhof@kpnplanet.nl. Voor
informatie 06 4414 9876 of 06 4487 0449.

Ledenvergadering
Onze jaarlijkse ledenvergadering vindt dit jaar plaats op woensdag 27 maart te Elst.
De locatie is De Vereniging, Dorpsstraat 23, 6661 EE Elst (tel 0481 371 828)
We starten om 19.30u in zaal "Angus". De vergadering zelf duurt ongeveer 1 uur. Daarna zal er nog
een lezing (waarschijnlijk) gegeven worden. De eindtijd zal omstreeks 22.00u zijn.
Graag tijdig aan- of afmelden via email (secretariaat@ivnrijnwaal.nl) of telefonisch via 0481-421401
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Kom helpen bij de Boomfeestdag!
De gemeente Overbetuwe en Stichting NME Overbetuwe zoeken vrijwilligers om deze
boomfeestdag op 20 maart a.s. tot een succes te maken.
Over de Boomfeestdag
Tijdens deze feestelijke gelegenheid zullen ruim 300
schoolkinderen van groep 7 en 8 bomen en bosplantsoen
aanplanten. Door het planten van bomen zullen zij de Betuwelijn
een aantrekkelijker aanzien geven en bosplantsoen realiseren in
Park Lingezegen. De gemeente heeft meerdere locaties langs de
Betuwelijn gereserveerd bij Elst, Herveld, Valburg, Zetten en in
park Lingezegen, in het gebiedsdeel ‘het Waterrijk’. De bomen die
ze gaan planten zijn uiteraard bomen die thuis horen in onze streek, maar het zijn bovendien bomen
die bijdragen aan het voortbestaan van de bij (afgelopen jaar was het jaar van de bij). Stichting
Landschapsbeheer Gelderland verzorgt het plantmateriaal en dit wordt weer gefinancierd door het
bedrijf Yves Rocher. De bomen vormen een compensatie voor de CO2 uitstoot van het bedrijf Yves
Rocher.

Uw bijdrage aan deze dag
Als vrijwilliger begeleidt u de scholieren, leerkrachten en ouders. U draagt bij aan een goede sfeer, de
veiligheid van de kinderen en bent mede verantwoordelijk voor het uitdelen van hapjes, drankjes en
een leuk afscheidspresentje. U bent als vrijwilliger aanspreekpunten voor zowel leraren, ouders als
kinderen. U bent eventueel bereid te assisteren bij de opbouw en na afloop te helpen met opruimen.
Er zijn ook lichtere werkzaamheden voor mensen die niet kunnen assisteren bij het planten zelf. U
bent tenminste beschikbaar op woensdag 20 maart van 8.30 tot 12.00 uur.

NME Overbetuwe
Tijdens deze dag draagt u bij aan het werk van de Stichting NME Overbetuwe. NME Overbetuwe
stimuleert door middel van educatie enthousiasme en aandacht voor natuur, milieu en
duurzaamheid onder scholieren van het basisonderwijs in de gemeente Overbetuwe.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op onze website www.nmeoverbetuwe.nl. Voor
persoonlijke informatie en aanmelding kunt u zich wenden tot Stéan Gerards: E-mail:
s.gerards@nmeoverbetuwe.nl , Tel: 06-24644675

Website nieuw
Onze oude website is niet meer rechtstreeks toegankelijk.
Als je nu www.ivnrijnwaal intypt kom je direct op de nieuwe website.
We zijn nog volop bezig met een verbeteringsslag van de site.

Agenda
Het programma-overzicht 2013
Het overzicht voor de eerste helft van 2013 is meegestuurd bij deze Nieuwsbrief. Het wordt ook in
gedrukte vorm verspreid.
Het is een fors programma en we zijn best een beetje trots dat we zoveel activiteiten alleen al de
eerste helft van het jaar kunnen organiseren. Dit is natuurlijk vooral te danken aan de aanwas van de
uiterwaardengidsen die hun steentje hierin bij dragen.
Vooral 21 juni willen we nu al onder de aandacht brengen: het ambitieuze plan is er om die
midzomeravond overal in onze afdeling activiteiten te ontplooien. Dat is dus in nogal wat kernen.
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Zondagmiddag 24 februari , wandeling Loenense bos en als het kan ook langs de Waal, om de
eerste tekenen van nieuw leven te ontdekken: knoppen, vogelgeluiden, beginnende planten,
insecten. We staan ook even stil bij de historie van het landgoed en van het rivierenland in het
algemeen.
Start 14.00 uur bij Landwinkel De Grote Doorn, Loenensestraat 1, 6677 PL Slijk-Ewijk.
Zondag 4 maart, Vogelspotten op de fiets met Ben Brouwer
rond de watergangen van Bergerden. We gaan kijken naar de
watervogels die druk zijn met hun partnerkeuze, naar het baltsen
van de eerste kievieten en de waterhoentjes die ongestoord
slepen met nestmateriaal.
Start: parkeerplaats Presikhaaf-Groen en Diensten, HydrangeaViola 3, 6681 RA, Bemmel. Gratis voor kinderen en IVN RijnWaal
leden, niet leden € 2,00 vertrektijd 9.00 uur. Aanmelden 024
3243988
Kievit. Foto Adri de Groot

Vooraankondiging Inspiratiedag water
Het IVN heeft 2013 uitgeroepen tot ‘Jaar van het water’. Daarom organiseren we op zaterdag 13 april
een inspiratiedag over water. Slootjesexcursies en WATCH-activiteiten zijn voor de meeste
afdelingen al standaard onderdelen van het activiteitenaanbod. Maar het thema is natuurlijk veel
breder. Op deze inspiratiedag presenteren we de ‘toolkit water’, met allerlei suggesties om met het
thema aan de slag te gaan. Meer informatie over het programma volgt binnenkort.

Vooraankondiging Landelijk Natuurontbijt
In de week van de 'meivakantie' doen we als afdeling
RijnWaal mee aan het Natuurontbijt van het IVN. Op
donderdag 2 mei willen we, met maximaal 30 mensen,
ontbijten aan de oevers van de Waal. De locatie is het
ooibosje vlak bij Sprok , nog geen kilometer ten oosten
van de Waalbrug van Nijmegen.

Zo lekker kan het worden

Voorbereidingen starten om 7.00 u en de deelnemers worden om 8.00 u verwacht. De eindtijd zal
om en nabij 11.30 u liggen.
We denken eraan om het Bio brood van de Doornik natuurakkers te serveren met gerookte zalm van
Jeen Cnossen, van wiens schuur we gebruik kunnen maken bij slecht weer.
Het rondje zal bij deze schuur op de Doornik beginnen en via het Spiegelbos over de dijk naar het
ooibos lopen waar we ontbijten om daarna terug te gaan richting Defensiedijk, langs de plas, en
langs de natuurakkers.
Bij deze een oproep om ondersteuning van zowel de groep als de logistiek. Informatie en opgeven
bij Ruud Milder: 0481 421401 of ruudmilder@cs.com.

Twee binnengekomen activiteiten over Duurzaamheid:
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-

Lezing van Reinier de Nooij : Duidelijk over Duurzaamheid.
Op 27 februari in De Veldschuur, Sportlaan 1-m, 6681 CD in Bemmel.
Aanvang: 20.00, zaal open vanaf 19.45
Prijs: 3,- inclusief koffie en thee
Duurzaamheid, een containerbegrip waar zoveel onder valt dat het soms zijn inhoud lijkt te
verliezen. Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer. Toch is met een
wetenschappelijk onderbouwde methode heel goed aan te geven wat duurzaam is en wat
niet.
Deze methode heet: The Natural Step (TNS). Aan de hand van TNS zal ik in mijn lezing
duidelijkheid scheppen over wat Duurzaamheid is en hoe we er samen naar toe kunnen
werken. Ook zal ik met voorbeelden (o.a. De Veldschuur zelf) laten zien hoe het werkt.
Meer informatie over de methode: www.optimalplanet.nl

-

Als opwarmertje voor de No Impact Week, die de IVN organiseert van 10 tot 17 maart,
vertoont IVN Utrecht op woensdag 27 februari de film No Impact Man, die speciaal voor IVN
van een Nederlandse ondertiteling werd voorzien.
Bekijk een voorproefje van de film via : http://www.youtube.com/watch?v=tSwc2BBqRKI
Neem een kijkje op de website: www.noimpactweek.nl
Wanneer: woensdag 27 februari, 20.00 uur
Waar: Utrecht, Zalencentrum De Poort van Kleef, ingang via Grand Cafë Carré,
Mariaplaats 7, 3511 LH Utrecht, op 5 minuten lopen van Utrecht Centraal.
Na afloop praten we na over de mogelijkheden die jullie zien om er in je eigen omgeving mee
aan de slag te gaan.
Aanmelden: m.apol@utrecht.nl
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