Nieuwsbrief 53
november 2012
IVNRijnWaal
Redactie
Margreet Jellema
e-mail: jellemamargreet@gmail.com
www.ivnrijnwaal.nl
Inhoud:
Nieuwe uiterwaardgidsen
Veel gehoord over de Polderbende….
Groen lintje Frans Mikx
Plantencursus KNNV Arnhem
Brief van de webmaster van IVNRijnWaal
Agenda
25 november wandeling Loenen
9 december, Vogeltocht Ben Brouwer
17 december bespreking nieuwe jaarprogramma met gidsen
13 januari Nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuwe uiterwaardengidsen
De eerste lichting uiterwaardengidsen kreeg op 17 november hun certificaat. Ze hebben in ruim 10
maanden de IVN cursus voor
Uiterwaardengidsen doorlopen waarbij
theorie en praktijk beide aan bod
kwamen.De cursus is een gezamenlijke
activiteit van IVNRijnWaal en IVN
Arnhem waar met name Frans Mikx en
Judith Janszen van respectievelijke
verenigingen hard aan getrokken
hebben.
In hun eindopdrachten lagen hun
plannen weerspiegeld. De meeste
werkstukken verkeren nog in staat van
uitwerking maar dan kunnen we
activiteiten verwachten in een bepaald
gebied of rond een thema, zoals de insecten in de kasteeltuin van Hemmen, een Bemmelse
bomenroute of struinroutes in de Gendtse waard of Huissense waard.
Gefeliciteerd allemaal en we komen jullie vast nog tegen!

Veel gehoord over de polderbende……
Enthousiaste verhalen. Ik wilde wel een keer mee. Zondag 11 november was er een struintocht van
de bende. Ik liep tegen elven de deur uit , richting dijk en kwam ik 2 stoere jongens tegen, laarzen
aan en met een rugzak. Ik mocht meelopen.
Op de dijk stonden een groep enthousiaste kinderen en begeleiders te wachten. We liepen de dijk af.
Er werden afspraken gemaakt en paardjes geaaid. Het eerste stuk was lekker struinen door het bos,
kijken, zoeken en ontdekken. Over het hek geklommen en daar was echt wel een heel natuurlijke
speeltuin. Klimmen, klauteren, hangen en rennen.

Vervolgens een heel open terrein met
koeien op de achtergrond. Hier hebben
de kinderen een natuurknutsel-opdracht
gedaan. Een paar kinderen vonden
salamanders en kikkers, die van hand op
hand gingen. Prachtig om te zien. Ook
hoe ze elkaar erbij betrokken. Door een
drassig gebied baggerden we verder.
We kwamen een nieuwe en een oude
beverburcht tegen en uiteraard heel
veel bever sporen. Onderweg kregen de
kinderen opdrachtjes, er werden
spelletjes gedaan en alle ontdekkingen
werden samen besproken. Alles met
een enorm enthousiasme. Als kadootje
waren er 3 prachtige zilverreigers te zien. Wauw, blauwe lucht, een stralende zon en dan die reigers
door de lucht zien zweven. We waren er stil van. Daarna langs de oever nog even het
watergebeuren, lekker met de laarzen zover mogelijk het water in en naar waterdiertjes speuren.
Toen in een spurt naar de dijk terug, want als je zo bezig bent, vergeet je de tijd. Kinderen van de
polderbende, ik heb van jullie genoten. Hierdoor kon mijn zondag niet meer stuk. En ik weet zeker:
Volgende keer ben ik er weer bij.
Poldergroetjes, Miriam.
Willen jullie meer foto’s zien, klik dan op onderstaande link om de foto-shoot te bekijken.

http://www.mijnalbum.nl/Album=EYXZ7O6R

Groen Lintje Frans Mikx
Op woensdag 26 september heeft GroenLinks Gelderland in de Sabelspoort, huis der Provincie, in
Arnhem aan twee IVN’ers een 'Groen Lintje' uit gereikt. Deze prijs gaat naar inwoners van
Gelderland die zich op positieve wijze inzetten voor groen in de provincie Gelderland. Om aan te
geven dat GroenLinks Gelderland het werk van het IVN en
haar vele vrijwilligers belangrijk vindt dat dit voor
Gelderland behouden moet blijven, heeft het Statenlid
Renske Waardenburg de Groene Lintjes opgespeld bij de
prijswinnaars Bea Peters van IVN Rijk van Nijmegen en
Frans Mikx van IVN-Rijn Waal. ‘Op de voorzitter Frans Mikx
van de afdeling Rijn-Waal, kun je altijd en eeuwig een
beroep doen als er ergens iets 'natuurlijks' moet gebeuren.
Tevens is hij medeorganisator, mentor en docent van de
huidige 'uiterwaarden' gidsencursus. Daarnaast vond hij
ook nog tijd om een wilde planten cursus te geven in de
maanden april en mei. Bij publieksexcursies is Frans altijd
present en als het even kan komt hij op de fiets. Zijn
uitgangspunt is natuurbeleving voor een ieder, met name de jeugd, en
Lintjes voor Frans en Bea
dan zo laagdrempelig als mogelijk, voor iedereen toegankelijk. ‘ aldus het
oordeel over Frans.
Gefeliciteerd Frans, ook al gebeurde het al weer even geleden!

Brief van de webmaster van IVN RijnWaal
IVN Nederland heeft op enig moment besloten om zichzelf een nieuwe website aan te meten. Deze
website is landelijk en kan tevens door elke afdeling gebruikt worden in een geheel eigen omgeving.
Het doel van de website is een eenduidige en overzichtelijke uitstraling waarbij je als afdeling mee
mag profiteren van o.a. een landelijk zoeksysteem. Voor de IVN als vereniging is dit de perfecte
manier om zichzelf te profileren.
Zo’n nieuwe omgeving brengt ook voor een afdeling als RijnWaal veel werk.
Ruud Milder heeft mij benadert of ik de website wilde bouwen en beheren. Dit viel precies op een
moment waarbij de jeugdwerkgroep van IVN RijnWaal die nu activiteiten organiserend onder de
naam ‘de Polderbende’ wilde laten zien dat zij ook mee doen.
Dit was het juiste moment waarop we zaken konden combineren. Het idee ontstond om de website
van IVN RijnWaal, de website van ‘de Polderbende’ en de nieuwe landelijke website van IVN te
combineren in één project. Drie vliegen in een klap!
Tijdens de jaarvergadering j.l. is er besloten dat ik de website ga bouwen en beheren voor IVN
RijnWaal alsmede voor de jeugdgroep ‘de Polderbende’. Dit is een moment geweest waarbij onze
zeer gewaardeerde webmaster Frans Mix het stokje heeft overgedragen aan mij.
Maar als nieuw lid bij de club weet je niet alles. Vanuit mij was er behoefte aan informatie en
geïnformeerd worden. Dit heeft geresulteerd in een
werkgroepje voor website. De werkgroep bestaat uit 4
personen.
Om te weten hoe een nieuwe website werkt hebben we met
een groepje de bijbehorende cursus van IVN Nederland in
Arnhem gevolgd.
De cursus is afgesloten en de software is beschikbaar en staat
online.
Het is nu zaak dat de website gevuld gaat worden met de
totale activiteiten, leuke weetjes en verhalen van IVN RijnWaal.
De bedoeling is dat de website compleet en overzichtelijk wordt zodat je
gemakkelijk iets kunt vinden en terug kunt zoeken.

illustratie:RCdeoudemolen.nl

Het is belangrijk dat iedereen weet dat zij gebruik kunnen maken van de website. Ik wil iedereen
daarom vragen om mee te werken aan het succes van de nieuwe website. Dit kun je doen door b.v.
mee te denken en geven van tips en ideeën.
Maar ook door juist heel concreet artikelen en activiteiten door te sturen naar de website redactie
met een leuke foto. Het voordeel van publiceren is dat je op een makkelijke manier je doelgroep kunt
bereiken.
Neem maar eens een kijkje op de nieuwe website: http://ivn.nl/afdeling/rijn-waal
Dit internetadres zal als we de oude website vervalt weer gewijzigd worden in www.ivnrijnwaal.nl
Naar alle waarschijnlijkheid komt er ook nog een speciaal e-mail adres van de websiteredactie.
Voorlopig mag je alle mailen naar paul.sas@hetnet.nl
Ik hoop op een geweldige respons van jullie waar we een stapje verder mee kunnen komen.
Alvast bedankt en groet,
Paul Maters

Cursus wilde planten KNNV-Arnhem
De afdeling Arnhem van de KNNV organiseert al sinds meer dan twintig jaar jaarlijks een cursus Wilde
Planten. Hoofddoel van de cursus is deelnemers te leren hoe ze met behulp van een flora zelf de
naam van wilde planten kunnen vinden. Daarnaast komen ook andere onderwerpen aan bod zoals de
bouw van planten, de voortplanting, de relatie met insecten en de systematiek. Verder is er ruimte
voor bewondering en verwondering.
De volgende cursus wordt gegeven in de periode april - juni 2013. Negen keer theorie, drie keer
excursie. De cursusprijs is €55 voor IVN- en KNNV-leden en €60 voor niet-leden.
Meer informatie: http://www5.knnv.nl/arnhem
Aanmelding bij:
Michel Zwarts, tel 0630265575
michel.zwarts@xs4all.nl

Agenda
Zondag 25 november, 13.30 uur Herfstwandeling in Heerlijkheid Loenen ,
Zaden, bladeren en paddenstoelen zijn de trefwoorden, maar we gaan ook op zoek naar
wintergasten, zoals koperwiek en kramsvogel in het bos en ganzen en eenden in de uiterwaarden.
Tijdens de wandeling informeren de gidsen u graag over de rijke geschiedenis van dit mooie stukje
natuur in de Betuwe. De start is om 13:30 uur bij Landwinkel De Grote Doorn, Loenensestraat 1,
6677 PL Slijk-Ewijk. Zorg voor stevig schoeisel en warme kleding.
Voor informatie: Piet Broekhof, 06 44149876.
Zondag 9 december 8.00 uur Vogeltocht Ben Brouwer
Welke wintergasten komen we tegen. Opgeven bij: 024 3243988
Beginpunt: wordt later bekend gemaakt, kijk op de website.
17 december 20.00u. Bespreking Jaarprogramma 2013 in concept, Dorpsschuur Lent
Bijeenkomst voor alle gidsen en natuurlijk ook degenen die zojuist de uiterwaardengidsencursus
hebben afgesloten met het oog op het programma voor het komende jaar.
Vooraf wordt een voorzet gemaakt door het bestuur die ieder toegezonden wordt. We organiseren
deze avond dan ook om enerzijds jullie mening en ideeën te vernemen en anderzijds om tot een
goed jaarprogramma te komen waarin ook al onze prachtige gebieden onder de aandacht worden
gebracht. Dit kan uiteraard alleen met de inspanning van ons allen.
13 januari 14.00u. Nieuwjaarsbijeenkomst voor leden donateurs. Veldschuur, Bemmel
Nieuwjaarsbijeenkomst met kennismaking van het concept van de Veldschuur en tevens thee koffie,
soep. Daarbij uiteraard een buitenprogramma met een natuurwandeling en wellicht ook in de
Veldschuur nog een interessant gebeuren. Einde van de dag zal omstreeks 18.00u zijn.
Aanmelden kan nu al via info@ivnrijnwaal.nl of ruudmilder@cs.com
Aangezien we i.v.m. de catering graag willen weten hoeveel personen er komen, graag wel
aanmelden!

