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Enkele mededelingen:
Het nieuwe jaarprogramma is bijna af en wordt binnenkort rondgestuurd.
De website van IVNRijnWaal, die vaart onder de vlag van het landelijk IVN, heeft problemen.
Het lukt voorlopig niet er nieuwe informatie op te zetten. Hopelijk is het probleem snel
opgelost.

Nieuwjaarsbijeenkomst 13 januari, Veldschuur Bemmel
Een flink aantal IVN’ers kwam elkaar goed Nieuwjaar wensen in de mooie, nieuwe Veldschuur van
Stichting Lingewaard Natuurlijk.
In twee excursies trok de groep erop uit: een struinde door de uiterwaarden waar de nieuwe
uiterwaardgidsen in samenwerking met ervaren gidsen van zich konden doen horen. De andere groep
volgde Anja Straver, die als uiterwaardgids een bomenroute door Bemmel aan het maken is. Haar
kennis en verhalen kon ze uitproberen op de IVN’ers. De gekapte paardenkastanje bij de Ward valt
waarschijnlijk buiten de route maar herbergde wel veel mooie paddenstoelen.
Frans Tielens hield een uitleg over wetenschappelijke naamgeving en daarna was er lekker warme soep
en een
nazit.

voorzitter Frans Mikx wenst iedereen een goed 2013

Voorzitter Frans Mikx wenst iedereen een goed 2013

Agenda
Excursie Klompenwaard Doornenburg
Zaterdag 19 januari organiseert IVN RijnWaal een excursie in de Klompenwaard te Doornenburg. Dit
markant gelegen natuurgebied biedt voor elk wat wils.
We zullen Konikspaarden en Rode Geuzen (runderen) zien grazen die de begroeiing enigszins in toom
houden wat van groot belang is voor de natuurontwikkeling in het gebied.
Verder zullen we kijken hoe de planten en dieren overleven in de winter en met hoog water.
Zijn er voldoende vluchtmogelijkheden? Welke dieren hebben het meeste moeite om te overleven en
zijn er anderen die hiervan profiteren?
Inmiddels worden de dagen alweer ietsje langer en wellicht komen we al sporen tegen waaruit blijkt
dat de natuur zich alweer aan het voorbereiden is op de lente.
De Klompenwaard is een geliefd gebied voor (water)vogels, daarvan zullen we er dan ook zeker
meerdere soorten te zien krijgen.
Wij hopen u te mogen ontmoeten voor een mooie struintocht door dit prachtige natuurgebied.
Tijd: zaterdag 19 januari 2013 start 14.00 uur
Duur: ongeveer 2 uur
Startlokatie: toegangshek Klompenwaard.
Sterreschans/Waaldijk te Doornenburg
Tip: het kan erg modderig zijn, dus laarzen of
goede waterdichte schoenen aan en neem
eventueel een verrekijker mee.

De polderbende gaat weer op stap!
Op zondag 20 januari kun je weer mee met een natuurtocht met de Polderbende (jeugdafdeling van
IVN Rijn/Waal).
Dit keer gaan we natuurlijk kijken naar de sporen van het hoge water. Hoe hoog heeft het eigenlijk
gestaan? Hoe kun je dat meten? Wat gebeurt er met de dieren in de polder als het water
binnenstroomt in de polder? Waar komt dat water vandaan?
Kunnen alle dieren die in de polder leven wel zwemmen? Zijn er vogels die het hoge water fijn vinden
en waarom dan?
Dit zijn allemaal vragen, waar we een antwoord op gaan zoeken. Dus wil jij dit graag weten en houdt je
van buiten zijn in de natuur, en daar samen ook spellen doen, meldt je dan aan bij Henny Campschroer,
tel. 0481-421758 of via de mail: familie.campschroer@hetnet.nl
Doe het maar snel, want er kunnen maar 20 kinderen mee. Zorg wel voor stevige kleren en laarzen,
want waar we gaan lopen kan het nog wel heel nat zijn.
Tijd en locatie: We vertrekken om 11 uur vanaf de parkeerplaats bij camping Waalstrand in Gendt en
zijn daar om 13.00u weer terug.

Vogelcursus voor beginners
“Kijken met je oren geeft meer kans om met je ogen waar te nemen”.
In het voorjaar van 2013 zullen gidsen van IVN RijnWaal, in samenwerking met CNME ’t Pakhuis, een
vogelcursus verzorgen voor beginnende vogelaars. Hierbij zult u ongeveer 30 vogels van tuin, park, bos
en wei leren herkennen op zicht en geluid.
Ervaren vogelaars trainen u in de praktijk en leiden u binnen in het boeiende vogelrijk. De cursus wordt
gegeven in het CNME ’t Pakhuis aan de Boelenhamsestraat 7 te Hemmen op de maandagavonden 4
februari, 11 maart, 8 april en 22 april, steeds van 20:00 tot 22:00 uur. Aansluitend is er op de
zaterdagochtenden 9 februari, 16 maart, 13 april en 27 april een excursie op verschillende locaties. De
kosten bedragen € 50 voor niet-leden en € 30 voor leden van IVN RijnWaal en vrijwilligers van CNME ’t
Pakhuis, inclusief een zakgids Europese Vogels. Het aantal deelnemers is minimaal 10 en maximaal 30.
Geïnteresseerden kunnen zich vóór 27 januari 2013 opgeven bij Piet Broekhof via email:
p.broekhof@kpnplanet.nl. Voor informatie kunt u bellen naar 06-44149876.

Een winterkoninkje, voor wie dit niet
mocht weten is de vogelcursus een
must, voor anderen een aanrader.

Gidsencursus voor Park Lingezegen
Op dinsdag 5 maart starten Staatsbosbeheer en IVNRijnWaal met een gidsencursus voor Park
Lingezegen. In 4 bijeenkomsten en 4 excursies leert u het park als uw broekzak kennen. Locatie is De
Veldschuur, Sportlaan 1M in Bemmel. Aanvang is om 19.30 uur. Aanmelden kan via
sbbgeldersepoort@staatsbosbeheer.nl. De kosten voor de cursus bedragen 20 euro. Wees er snel bij
want er is plek voor maximaal 30 personen.

