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0318 – 513613
mediatheek@ivnveenendaal-rhenen.nl natuurpaden@ivnveenendaal-rhenen.nl

Vogelwerkgroep
Henk van Reuler
henkvanreuler@outlook.com
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Jannie v.d. Linden
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0318 - 472145 of 06-33106173
scholenwg.veenendaal@ivnveenendaal-bberg@hetnet.nl
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werkgroep planten
Ina Kok
0318-620845
inakokklosse@hotmail.com

weidevogelbescherming
Roelof de Jong
0317 – 614941
jon73229@planet.nl

groene blad & internet site
Peter van Krugten
0318 – 510041
pjvankrugten@hetnet.nl

"de Groenlingen"
John Ikkink
0318 – 506521
john.ikkink@ivnveenendaal-rhenen.nl

werkgroep PR
Marijke Brattinga
06 – 81673028
pr@ivnveenendaal-rhenen.nl

NatuurWerkt!
Bert Berg
0318 - 472145 of
06 - 14048655
bberg@hetnet.nl

bomen en openbaar groen
Carlo van de Weerd
0318 – 561134
kh.vd.weerd@hccnet.nl

"de Zwammen"
natuurtuin Diddersgoed
Martijn Stip
vacant
0317 – 619935
zwammen@ivnveenendaal-rhenen.nl

tuin "Groenhof"
vacant

Duurzaamheid
Dorthy Reijn
d.reijn@xs4all.nl

De Groenhof
In de Groenhof bevinden zich het Natuur- en Milieu Educatief Centrum (NME-centrum) en de Mediatheek.
Karel Fabritiusstraat 3, 3904TG Veenendaal. T. 0318-589555. B.g.g. Suze Hörchner, T. 0318-513613.
Openingstijden: woensdag 14 – 16 uur of na afspraak met coördinator Suze Hörchner.
Gesloten tijdens schoolvakanties én in de maanden juli en augustus.
mediatheek@ivnveenendaal-rhenen.nl, groenhof@ivnveenendaal-rhenen.nl, ghorchner@planet.nl
www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen
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Van binnen uit
Beste IVN-ers, beste lezers,
Nu eens niet als voorzitter, maar bij afwezigheid van een voorzit
ter dan maar als een ex.
De afgelopen week met regelmaat gekeken naar de uitgebloeide
appelbloesem. Er is nog even een flinke vorst overheen gegaan en
ik ben niet die appelkweker die met sproeien probeert de bloesem
tegen vorst te beschermen. Dus kijken, is er sprake van vrucht
zetting. En, ik zie al dat dat gebeurt, de schade lijkt beperkt.
Hoewel ik nog wel enkele weken zal moeten wachten op een
definitief antwoord. De appels oogsten zal niet in de zomer ge
beuren. September of begin oktober hoop ik weer van mijn eigen
pluk te kunnen genieten. En ditmaal graag grote appels, die waren
het afgelopen jaar klein.
En natuurlijk lekkere goureinetten, dat lukte meestal niet maar
wel nu veel bloesem. Ik hoop een mooie oogst. Afwachten dus.
Ik geniet ervan om de gierzwaluwen weer te horen en te zien, en
van het gezoem van de vele hommels en bijen in de tuin. En na
tuurlijk het genoegen om al twee maal op verschillende plaatsen,
waaronder in Diddergoed, het oranjetipje te hebben gezien. Dat
is me nog niet echt vaak overkomen in ons eigen land. Dat belooft
een mooie opmaat naar een heerlijke zomer.
Dit nummer biedt u een scala aan artikelen: van de weidevogels
tot NatuurWerkt! die in het oorlogsverleden duikt. Van weg
droomverhalen en houtkap, waar u bij een wandeling door
Prattenburg ongetwijfeld mee wordt gecofronteerd.
Een veelheid aan foto's en tekeningen waar u ook uw bijdage aan
kunt leveren. Een mooie foto is nooit weg, laat anderen ervan
meegenieten.
Het Groene Blad, een heerlijk medium om met U en door U te
communiceren. Doe mee!
Ik schrijf dit kort voor het ter perse gaan van dit nummer. Moet
ik wel of niet wat schrijven blijft voor mij de vraag. We missen nu
een voorzitter, en ook andere activiteiten binnen ons INV
schreeuwen om invulling. Wat ik schrijf als redacteur of ex-voor
zitter is niet echt van groot belang. Veel belangrijker is, om John
F Kennedy te parafraseren: het gaat er niet om wat het IVN voor
u kan betekenen, maar wat kunt u voor het IVN betekenen.
Ik wil graag een bijdrage leveren, maar dan eentje die mij past.
Wat past bij u?
Veel leesplezier, geniet van al het moois dat de komende zomer
maanden ons heeft te bieden.
Nico Bosman
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Het Groene Blad, het contactblad voor leden
en donateurs van IVN Veenendaal-Rhenen
verschijnt 4 à 5 maal per jaar. De sluitingsda
tum voor het themanummer is 2 juli 2017.
Het thema is door het bestuur gezozen en
luidt voor dit jaar: Exoten.
REDACTIE:
Nico Bosman
redactie@ivnveenendaal-rhenen.nl
Foto voor- en achterpagina: Tineke Wouda
BESTUUR:VOORZITTER:
Vacature: Technisch voorzitter ad interim:
Huub de Kock
voorzitter@ivnveenendaal-rhenen.nl
SECRETARIS:
Karel Haag, tel. 0318-501562
secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.nl
PENNINGMEESTER:
Hanneke Baretta-Bekker,
tel. 0318 769 125
penningmeester@ivnveenendaal-rhenen.nl
NL95 INGB 0004 7381 18
t.n.v. IVN Veenendaal
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25 jaar Diddersgoed
Al 25 jaar is er een natuurtuin, Diddersgoed, in de wijk Veenendaal West voor bezoekers en schoolexcursies. Dit vieren
we op 24 juni tussen 14.00 en 17.00 uur. Er worden extra rondleidingen door de tuin verzorgd. Ook is er een fotowedstrijd
voor de mensen die dan die dag de tuin bezoeken. De foto's dienen voor 1 september opgestuurd te worden naar Bert
Budding, e-mail bert_budding@hotmail.com. Bekendmaking van de prijswinnaars zal plaatsvinden tijdens de nieuw
jaarsreceptie in 2018.
Het doel is te laten zien dat een natuurlijke tuin heel mooi kan zijn, zonder gebruik te maken van chemische bestrij
dingsmiddelen. De Natuurtuin is aangelegd in een groenstrook in west waar ook speelterreintjes en een tennisbaan zijn
gekomen. In het begin van de negentiger jaren is de Natuurtuin Diddersgoed aangelegd. Het initiatief hiertoe werd ge
nomen door de plaatselijke afdelingen van Groei en Bloei en IVN in samenwerking met de gemeente Veenendaal.
Al in de zestiende eeuw waren op deze plaats de Diddersgoederen te vinden. Dit waren stukken veengrond in het gebied
tussen het Ruisseveen en de Grift. Het bijzondere aan Diddersgoed is, dat in een betrekkelijk klein gebied een grote
variatie aan planten en dieren te zien is.
Het Diddersgoed is bedoeld voor de bewoners van Veenendaal zodat ze kennis van de natuur in de omgeving kunnen
opdoen. Een tweede functie is om te laten zien dat een stukje natuur van hoge ecologische waarde in de woonomgeving
kan bestaan.
Het gebied bestaat uit meerdere natuurlijke gedeelten:
·
bosgedeelte
·
nat gedeelte met kleine vijvers en rietvelden
·
schraal nat grasland
·
droog schraal land met bloemenweide
·
kleidijk
·
rotsmuur
In Veenendaal West woonde een imker die verhuisd is met de groei van Veenendaal West. Op Diddersgoed staan nu
enkele bijenkasten om ook die dieren te laten zien.
Doelstellingen voor het IVN zijn:
natuurontwikkeling en behoud cultuurhistorie
educatie bevolking
mogelijkheid voor vrijwilligerswerk
training cursisten
Toegang
De natuurtuin Diddersgoed is gelegen in Veenendaal-West aan het Ruisseveen/hoek Goudvink. Om de natuur in Did
dersgoed ongestoord tot ontwikkeling te laten komen, is de tuin niet vrij toegankelijk. Van februari tot en met november
wordt de tuin elke laatste zondag van de maand opengesteld van 15.00 - 16.00 uur onder leiding van een natuurgids in
samenwerking met de werkgroep wandelingen. Buiten deze periode is bezichtiging alleen op afspraak mogelijk.
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Onze natuur

Ommelet

Onder hout
Onze natuur is een maandelijkse natuurcolumn over de
ervaringen van Ron en Ivor, werkzaam als toezichthouders
bij Utrechts Landschap.
Waarom worden gezonde bomen gekapt? Die vraag wordt
ons de komende weken vaak gesteld. Voor veel mensen is
een boom een eerbiedwaardige bewoner van het bos, een
boom leeft en roept emoties op.
Om een bos gezond te houden met een grote natuurwaarde,
moet er gedund worden. Bij dunnen worden bepaalde
bomen bevoordeeld door concurrenten te verwijderen. Een
veel gebruikte methode is het selecteren van ‘toekomstbo
men’. Zo kan ervoor gezorgd worden dat een bos een rijke
re samenstelling aan bomen krijgt en meer licht tot de
bosbodem kan doordringen. Daarmee ontstaat ruimte voor
licht- en warmte behoevende diersoorten en ondergroei
soorten.

met raapstelen.
Het is weer de tijd dat er overal verse raapsteeltjes zijn te
krijgen. Maar dan bedoel ik niet die doorgeschoten ,lange
waterige, met veel kunstmest opgefokte groene slappe
raapstelen, maar die mooi kleine verse biologische. Meest
al verkrijgbaar bij de biologische winkels, of misschien wel
eenvoudig zelf gezaaid.
Voor een omelet voor twee personen heeft u nodig:
3 biologische eieren
2 eetlepels bloem
Scheutje melk
1 bosje raapstelen
Half doosje kastanje champignons
Peper en zout.
Was de raapsteeltjes , snij ze in kleine stukjes en laat ze in
een zeef of vergiet goed uitlekken.
Kluts de eieren met een mixer en voeg er, al klutsend
beetje bij beetje de bloem bij.
Met behulp van wat melk kunt u het beslag yoghurt-dik
maken.
Voeg zout en ruim peper toe.
Snij de champignons in dunne plakjes en bak ze even voor
in een aparte pan.
Doe een kluitje boter in een koekenpan van ca.28-30 cm
met anti-aanbaklaag .Verhit de pan op een matig vuur,
verdeel de gebakken champignons over de pan en giet het
beslag er overheen. Verdeel direkt de gesneden raapsteel
tjes over de omelet. Druk ze z0 nodig nog even met een lepel
aan.
Laat de omelet op een laag vuur (inductie stand 5) en met
de deksel op de pan in ca. 7 minuten garen. Keer met een
breed pannenkoekenmes de omelet om en laat hem aan de
andere kant in 4 minuten bruin worden.
Serveer met een frisse salade.
Cokkie Gadella

Het hout dat wordt gewonnen, probeert Utrechts Land
schap zo duurzaam mogelijk te verwerken. Waar mogelijk
gaat dit hout naar onze timmerwerkplaats. Hout uit eigen
bos wordt gebruikt voor het onderhoud aan monumenten.
Hout dat niet geschikt is voor hergebruik wordt deels
aangeboden op de jaarlijkse brandhoutveiling. Dit jaar
wordt deze op 12 november gehouden. Hierbij kunnen
mensen zelf een gemarkeerde boom omzagen en weghalen.
Een belangrijk deel van het hout blijft achter in het bos. Dit
hout is weer de bron van veel nieuw leven. Naar schatting
is ruim een derde van alle biodiversiteit en de helft van de
totale bosfauna afhankelijk van dood hout. Hierbij gaat het
bijvoorbeeld om holbewoners als de boommarter en
vleermuizen, vogels die in holen broeden, paddenstoelen
en een reusachtige variatie aan geleedpotigen.
Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig in het bos kan lopen,
kijken wij bij ons rondje toezicht vaak naar boven. Dood
hout doet leven, maar waar het dicht op de wandelpaden
staat moet toezicht gehouden worden of het geen onveilige
situaties oplevert. Mocht u iets dergelijks zien dan kunt u
dit aan ons melden.
Heeft u tips of een reactie die kunnen bijdragen aan het
behoud van onze natuur? Mail naar: natuurtip@gmail.com
NB: deze column is op persoonlijke titel geschreven door 2
bevlogen natuurbeschermers.

foto Tineke Wouda
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Vlinders in de tuin
Dit is de titel van een boekje met tuinideeën en praktische
tips, uitgegeven door de Vlinderstichting en geschreven
door Inge van Halder en Liesbeth Hallers.
Ik heb dat boekje al een hele tijd in huis, maar had er tot
voor kort nooit serieus in gekeken. Het blijkt een aanrader
en niet alleen voor de geïnteresseerde leek, maar ook voor
mensen zoals ik die al een tijdje meelopen bij het IVN. Dit
boekje is bestemd voor een ieder die er plezier aan beleeft
te zien welke kleine dieren mee genieten van de tuin en
daar inrichting en het onderhoud ook op wil aanpassen.
Het biedt ideeën en de nodige praktische informatie om zelf
aan de slag te gaan, aldus de auteurs. De natuur in Neder
land staat onder druk .De leefgebieden van vlinders, libellen
en andere insecten zijn steeds kleiner geworden en zijn ook
steeds verder uit elkaar komen te liggen. Niet alle soorten
zijn goede vliegers die zomaar over akkers en industrieter
reinen heen vliegen. Ze hebben bloemrijke bermen en
houtwallen nodig. Tuinen kunnen ook een woonplaats voor
insecten vormen. Wanneer bloemrijke bermen worden
gemaaid verdwijnt op dat moment al het voedsel voor
bloemzoekende insecten.
Met een natuurvriendelijke tuin helpt u dus de natuur een
handje.
Het leuke aan dit boekje vond ik, dat het niet alleen over
de aanleg van tuinen ging, maar dat er talloze interessante
weetjes in staan over vlinders en andere insecten. Zoals het
stukje over het Zevenstippelig lieveheersbeestje. Wist u dat
dit beestje bijna twee keer zo groot is als zijn tweestippeli
ge soortgenoot. Ze komen beide algemeen in tuinen voor.
Dit lieveheersbeestje is een echte bladluisvreter, die hij
vooral vangt op kruiden. Een volwassen insect zuigt per dag
zo’n 150 bladluizen leeg, de larve tijdens zijn hele bestaan
ongeveer 800. Het stukje over zweefvliegen:” meesters in
de misleiding” is ook interessant om te lezen, vooral omdat
veel leken vaak denken dat zweefvliegen wespen zijn. Toen
ik pas bij het IVN kwam dacht ik dat ook. Nu weet ik dat
zweefvliegen maar twee vleugels hebben, bijen, wespen en
hommels hebben er vier, en dat ze niet kunnen steken.

Zomer 2017

En wat die aanleg van tuinen betreft kunt u ook uw hart
ophalen. Grote tuinen, kleine tuinen rotstuinen, vijvers en
dakterrassen., tuinen op het noorden, of op het zuiden, ze
komen allemaal aan bod. Achterin vind u een lijst met
Nederlandse namen en de Latijnse namen van de planten
die u voor uw nieuwe tuin nodig heeft. De hele uitgave is
geïllustreerd met prachtige kleurenfoto’s en kost slechts
6,50 euro. Het wordt helaas niet meer uitgegeven door de
vlinderstichting, maar het IVN heeft nog een ruime voor
raad. Heeft u interesse, of zoekt u een leuk cadeautje voor
iemand, ga dan op woensdagmiddag eens bij de Groenhof
langs, Suze zal u graag helpen.
Cokkie Gadella.

kleine vos op appelbloesem
Aly van Eijk
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Slenterpaadjes.
De zomer, waar we allemaal lang naar uitkijken. Een koud
voorjaar achter de rug met in april nog negen graden vorst
’s nachts. De vlinders die laat op gang kwamen door de lage
temperaturen. Nu is het zover, lange zomeravonden, buiten
zitten omgeven door zwermen muggen. De zwaluwen,
zoals de boerenzwaluw, de oeverzwaluw, de huiszwaluw.
Hoog in de lucht de gierzwaluwen, die goed voor het deci
meren van de muggen zorgen. Gierzwaluwen zijn behen
dige onvermoeibare vliegers. Hun poten zijn geschikt om
er aan te hangen, maar niet geschikt om te lopen, Totaal
anders als bij de zwaluwen. Ze paren in de lucht en slapen
daar ook. Ze komen alleen naar beneden om voor de
voortplanting te zorgen. Ze vormen een paar voor het leven.
Dan ineens is het stil; in die stilte schieten de vleermuizen
geruisloos om je heen. In de luwte waar geen wind staat
ruimen ze vele muggen op. De vroegeling, één van de eerste
die tevoorschijn komt. Er zijn watervleermuizen, de grote
vale vleermuis. De kleine hoefijzerneus, de laatvlieger en
de grootoorvleermuis. Ook de door velen gehate wesp doet
er aan mee, ook zij zorgen weer voor een paar van die
zoemende steekmuggen minder.
De zoete zware geuren van bloemen, de kamperfoelie die
de nachtvlinders aantrekt. De wilde kamperfoelie dankt
haar naam aan de Latijnse benaming caprifolium, wat
geitenblad betekent. De gesteelde bloemhoofdjes hebben
geelwitte bloemen, vaak aan de buitenkant wat roodachtig.
Eerst tegen de schemering gaan de honing bevattende
bloemen open. Door de sterke geur trekken ze de vlinders
aan, die met hun lange roltong de honing aan de voet van
de bloembuis bereiken. Soms zorgen ze ok voor bestuiving.
Bijen plegen soms inbraak, ze bijten onder in de buis een
gaatje, dan volgt er geen bestuiving. Er komen mooie rode
“besjes” wanneer de bloemen zijn uitgebloeid.

pentekening kleine vos
Aly van Eijk
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Langs de wegen en op open terreinen kom je het bekende
wilgenroosje tegen. Net na de tweede wereldoorlog is de
plant pas goed algemeen geworden. Op de puinhopen van
bombardementen verzachtten de wilgenroosjes de trieste
aanblik. De Latijnse naam van het wilgenroosje komt uit
het Grieks en betekent “grondoleander”. En inderdaad, een
veldje met wilgenroosjes lijkt uit de verte op de oleander,
die vaak de zelfde kleur hebben. Vroeger werd het witte
zaadpluis door arme mensen geplukt en als vulling gebruikt
in de beddentijken en kussens. In Scandinavië worden de
wortels gegeten en het blad in salades gebruikt. In Duits
land zet men er thee van en in Engeland is het vooral een
romantische plant waar men zelfs gedichten over maakt.
De hondsroos komt overal in het wild voor en wordt vaak
gebruikt als onderstam voor allerlei cultivars van de ge
kweekte roos. De zoetig geurende bloemen, roze of wit,
hebben veel meeldraden, de insekten komen stuifmeel
halen en geen honing. De schijnvruchten, de rozenbottels
zijn zeer rijk aan vitamine C.
Regelmatig kom ik in de bossen hier in deze omgeving
eekhoorntjes tegen. Als ze snel een pad oversteken zie je
pas dat ze hoog op hun pootjes staan. Met zijn lange ge
kromde klauwen kan hij razendsnel in bomen klimmen. Ze
vliegen als het ware van de ene tak naar een andere tak.
Als hij naar een tak of boom een eind verder wil, spreidt hij
zijn pootjes, waarbij de vrij losse huid op zijn flanken de
eekhoorn helpt in de lucht te blijven. Net een vlieger en zijn
grote pluimstaart dient als roer. Als je hem zo ziet is hij zo
vertederend met een hoge aaibaarheids factor, maar kijk
uit: Ze kunnen goed van zich afbijten! En als je overal afge
kloven dennenappels en sparappels ziet, is er een eekhoorn
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wezen dineren. Ze lusten noten en zaden, maar smullen
ook van paddenstoelen, denk maar aan het bekende eek
hoorntjesbrood. Ze lusten bijvoorbeeld ook dierlijk materi
aal, eieren en een jong vogeltje is ook niet te versmaden.
Komen er libellen en andere insekten langs, is dat mooi
meegenomen. Aarde voor de mineralen en de spijsverte
ring, Ze leggen wintervoorraden aan om de moeilijkere
perioden door te komen. Nesten blijven in de roulering, die
worden hergebruikt, ze zijn rond en dertig centimeter in
diameter. Wel graag hoog, ongeveer zes meter boven de
grond. Vaak in een holle boom, de buitenste rand is vaak
gemaakt van twijgen en de binnenkant wordt gestoffeerd
met mos en gras. In het wild is de levensverwachting drie
tot zeven jaar, maar in gevangenschap zo’n tien jaar. Hun
natuurlijke vijanden zijn roofvogels en de marterachtigen.
Maar huiskatten en loslopende honden zijn ook de oorzaak
van een vroegtijdige dood. In het eerste jaar sterven er veel
dieren. Om aan al die vijanden te ontkomen kan een eek
hoorn spiraalsgewijs omhoog tegen een boom rennen. De
Nederlandse regering heeft een wet aangenomen die het
bezit van de roodbuikeekhoorn, de grijze eekhoorn en de
Amerikaanse voseekhoorn verbieden. Zij vormen een be
dreiging voor “onze” rode eekhoorn.
Langs vuildumpingen komen vaak meteen brandnetels te
voorschijn, goede waardplanten voor de schoenlappers,
onze fraaie dagvlinders. Mocht je toch er door gebrand te
worden, de plantjes die die branderige jeuk verdrijven,
groeien altijd in de buurt. Hondsdraf, met de kleine paarse
bloempjes en de verschillende soorten weegbree. In ons
land zijn er vier soorten, de hertshoornweegbree, die je het
meeste in de duinen tegen komt. De zeeweegbree, wat een
typisch schorrenplant is. De smalle weegbree, de naam zegt
het al, met hele smalle blaadjes. En dan de ruige weegbree.
Ze zijn heel bekend en kunnen heel wat hebben, ze groeien
in de kieren tussen de straatstenen. Ook al wordt er over
heen gelopen, ze groeien gewoon door en vormen nieuwe

blaadjes. De smalle weegbree wordt veel gebruikt bij het
steken van insekten en op zwerende plekjes. De soortnaam
van weegbree is: Plantago, hetgeen voetzool betekent. De
vorm van het blad, van de ruige ( grote) weegbree lijkt wel
wat op de vorm van de voet. Vroeger werd het blad platge
slagen, vanwege de grote nerven en in de schoenen/klom
pen gelegd, zodat men grote afstanden kon lopen. Tip voor
de vierdaagse! De natuur heelt; de planten werden in
vroeger eeuwen al gebruikt. En als je veel stress hebt, ga de
natuur in, zonder oordoppen, dan gaat er een wereld voor
je open.
Kijk en geniet.
Aly van Eijk.

pentekening rozebotten en bont zandoogje
Aly van Eijk

pentekeniung boerenzwaluw
Aly van Eijk
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Vogelwerkgroep
Vogels kijken in de Arkemheenpolder
Zaterdag 25 februari is het zover: de eerste excursie van de
Vogelwerkgroep in 2017. Met negen mensen gaan we op
weg naar de polder Arkemheen bij Nijkerk.
Arkemheen is één van de oudste polders van ons land. Het
is nu een natuurreservaat met broedplaatsen van vele
soorten water- en weidevogels, een foerageer- en overwin
teringsgebied voor trekvogels. Het gebied is aangewezen
als speciale beschermingszone op grond van de Europese
Vogelrichtlijn. De polder Arkemheen is onderdeel van het
Nationaal landschap Arkemheen-Eemland (www.arkem
heen-eemland.nl). Sinds 2008 is de polder ook Natura
2000-gebied.
In tegenstelling tot veel delen in Nederland heeft in polder
Arkemheen geen ruilverkaveling plaatsgevonden. Nijkerk
se boeren stonden wantrouwend tegenover de voorgespie
gelde voordelen. Na veel emotionele vergaderingen werd
in 1958 het plan tot ruilverkaveling weggestemd, ter be
scherming van de kleine boeren.
De polder kon tot 1863 op natuurlijke wijze afwateren op
de voormalige Zuiderzee. De daaropvolgende 20 jaar deed
een windmolen als zodanig dienst. Stoomgemaal Hertog
Reijnout is in 1883 gebouwd om 3.000 ha te bemalen. Na
exact een eeuw nam een elektrisch gemaal de functie van
het schepradgemaal over. In 1996, 1998, 2010 en 2012 heeft
het stoomgemaal uit noodzaak nog meegedraaid. Bij dit
Rijksmonument is een bezoekerscentrum, waar regelmatig
maaldagen "onder stoom" plaatsvinden.
Vanaf de parkeerplaats kijk je uit op het Nijkerkernauw en,
als je je omdraait, op de polder. We lopen een rondje van
ongeveer 8 km over verharde wegen. Het eerste stuk over
de dijk waait er een ijzige wind. Bij biologische weidevogel
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boerderij Ark (www.boerderijark.nl) duiken we de polder in.
Halverwege onze tocht geeft een tegemoetkomend groepje
wandelaars een grappig oponthoud. Ze willen allemaal
door onze telescopen vogels kijken en kunnen er geen ge
noeg van krijgen.
Tijdens ons bezoek blijkt dat een aantal wintergasten reeds
is vertrokken, terwijl de eerste weidevogels al weer zijn
gearriveerd. Het is koud, maar ondanks een slechtere
weersverwachting, valt er gelukkig af en toe alleen maar
een beetje miezerregen. In totaal zien we meer dan 30 vo
gelsoorten, minutieus opgetekend door Bas Drost. De
aantallen variëren van een enkel exemplaar tot grote
groepen.
Af en aan rent een aantal hazen achterelkaar aan. Het oogt
niet agressief. In de voortplantingstijd leven hazen in
groepen. Deze rammeltijd kent een piek tussen februari en
april. Pas wanneer een ontvankelijk moertje in het spel is,
kunnen er spectaculaire gevechten uitbreken.
Gespotte vogels:
Krakeend, Pijlstaart, Wintertaling, Smient, Kuifeend, Bril
duiker, Grauwe gans, Kolgans, Brandgans, Grote Canadese
gans, Scholekster, Goudplevier, Kievit, Grutto, Wulp,
Kemphaan, Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Kok
meeuw, Stormmeeuw, Holenduif, Spreeuw, Koolmees,
Veldleeuwerik, Rietgors, Grote zilverreiger, Fuut, Toren
valk, Roodborst, Knobbelzwaan, Wilde eend, Meerkoet.
Op onze website www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhe
nen/fotogalerie staat een fotoreportage van de excursie.
Voorlopig hebben we afgesproken om in november/decem
ber weer een keer naar deze plek te gaan. Uiteraard volgt
daarover t.z.t. nader bericht.
Tekst : Henk van Reuler, coördinator Vogelwerkgroep
Foto's
: Tineke Wouda (meer op ivn.nl/afdeling/
veenendaal-rhenen/fotogalerie)

IVN Veenendaal-Rhenen

Van de
Scholenwerkgroep
Vandaag, donderdag 2 maart op stap geweest met 42 kin
deren van de BSO Rhenen.
De weersverwachting voorspelt niet veel goeds. Het is
vandaag dan wel het begin van de lente, maar maart roert
ook zijn staart. Windvlagen, regen en een temperatuur van
rond de acht graden, daarmee wordt dat laatste gezegde
bevestigd en daarmee moeten we rekening houden.
Enkele gidsen gooien alles in de strijd om maar niet ten
prooi te hoeven vallen aan dit gure weer. Helaas voor hen
hebben we volgens Wageningen met geen enkele kleurko
de te maken en dan is het traditie bij het IVN dat de excur
sie gewoon doorgaat.
Gelukkig zijn de kinderen voorbereid op het slechte weer.
Verstandige ouders die ervoor gezorgd hebben dat gelaars
de kinderen de barre tocht met droge voeten kunnen vol
brengen. Wat is trouwens leuker voor kinderen dan lekker
door de bagger te mogen blubberen.
Om kwart over tien staan zes gidsen klaar, versterkt met
koffie, thee en koek, om de door de leiding van de BSO in
vier groepen verdeelde kinderen op te vangen. Cathrien,
Frida, Erna, Gerda, Harald en Piet zijn vandaag de gidsen
die de kinderen mogen vertellen over “de andere kant” van
de dierentuin. Dieren kijken is voor ons leuk, maar vinden
de dieren dat ook leuk? De panda’s komen en we hebben
het paleis en de aangeplante bamboe mogen bekijken.
Gelukkig zijn er altijd twee kanten aan een verhaal. Dieren
tuinen kunnen door hun fokprogramma’s misschien
voorkomen dat bepaalde diersoorten met uitsterven be
dreigd worden.
We hebben paddenstoelen bekeken en gezien dat de berg
bladeren van de herfst o.a daardoor verteerd is. Ook door
beestjes, schimmels en onder invloed van het weer is het
voedsel geworden voor de bomen. We hebben knoppen
bekeken en ons erover verwonderd dat daarin zo’n blaadje
helemaal opgevouwen klaar ligt om bij de eerste zonnestra
len zich te ontvouwen. Dat het niet altijd zo vredig is ge
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weest in dit bos is nog te zien aan de verwonde bomen,
veroorzaakt door de kogels die in de tweede wereldoorlog
daar ingeslagen zijn. Ook de loopgraaf geeft een beeld hoe
het er in de oorlog aan toe gegaan moet zijn. Gelukkig
mogen wij in vrede door dit mooie bos lopen en genieten
van de prachtige natuur.
Rond half een zijn we weer terug bij de kantine van Candia,
waar de gidsen bedankt worden en getrakteerd op lekkere
koffie. Tot grote verrassing van de gidsen krijgen ze ook nog
een mooie natuurlijke “lentebode” als bedankje mee. Geloof
het of niet: het was heerlijk weer en we hebben op zijn
minst allemaal genoten van het lekker buiten zijn.
Namens de gidsen van de scholenwerkgroep Rhenen/Veen
endaal,
Gerda Broere-Mientjes.

foto N Bosman
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Tumult om de
Groenhof
IVN moet De Groenhof opgeven.
Met deze kop in vette tekst opent de Veenendaalse Krant
een artikel in het begin van april 2017.
Verderop in het artikeltje wordt deze kop behoorlijk genu
anceerd maar de toon is gezet.
Wat is er werkelijk aan de hand. Inderdaad “De Groenhof”
staat te koop. De gemeente Veenendaal heeft aan het be
stuur van het IVN Veenendaal-Rhenen aangegeven dat het
mogelijk het gebouw “De Groenhof” gaat verkopen of de
ruimte/grond aan de Karel Fabritiusstraat voor een ander
doel wil gaan gebruiken. De huurovereenkomst en subsidie
wordt nu slechts per jaar verstrekt waarbij het niet duide
lijk is hoe lang het nog duurt voor het gebouw moet worden
vrijgemaakt.
Onlangs verscheen er een notitie bij de Gemeente Veenen
daal die handelt over het Accommodatiebeleid. Het gaat
bij accommodatiebeleid om functies, die ondersteunend
zijn aan de beleidsdoelen van de gemeente ten aanzien van
maatschappelijke ontwikkeling. Dit betreft accommoda
ties voor gemeenschapsactiviteiten met, door en voor de
inwoners van onze gemeente, gerelateerd aan de beleids
velden onderwijs, WMO, W&I, sport, cultuur, jeugd en
milieu .
Uit de notitie blijkt ook zonneklaar dat het IVN VeenendaalRhenen ten aanzien van het beleidsveld jeugd en milieu tav
Natuur- en Milieueducatie op scholen gebruikt maakt van
de vrijwilligers van het IVN.

In de notitie wordt nader omschreven dat het pand aan de
Karel Fabritiusstraat een functie heeft voor milieueducatie
en conform het beleid van gemeentewege is geaccommo
deerd. Er dient een impactanalyse te worden gemaakt mbt
alternatieve huisvesting voor deze functie. Mooie ambtelij
ke tekst nietwaar?
In normaal Nederlands staat hier; Er dient een andere
ruimte te worden gezocht voor de functie die het IVN
Veenendaal-Rhenen binnen de gemeente heeft.
Afwachten waar de gemeente mee komt is volgens het
bestuur en een aantal coördinatoren van het IVN geen optie.
Daarom heeft he IVN Veenendaal-Rhenen een werkgroep
ingesteld die nu al actief is om te inventariseren aan welke
eisen een dergelijk gebouw moet voldoen. Daarbij dient een
tuin zeker niet te worden vergeten. Op dit moment wordt
er gewerkt aan een notitie waarin het IVN Veenendaal-R
henen aangeeft wat men doet op het gebied van natuuren milieueducatie voor de gemeente Veenendaal. Daarbij
wordt dan tevens aangegeven aan welke minimale eisen
een ander gebouw zal moeten voldoen. We willen de ge
meente en onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad
pro-actief benaderen om problemen met betrekking tot
onze taken te voorkomen.
Met een éénjarige subsidie en een noodzakelijk gebouw
waarvan de huur elk ogenblik kan worden opgezegd kan
het IVN Veenendaal-Rhenen geen op een toekomst gerich
te meerjarige planning en beleid maken.
Dat zal men bij de Gemeente Veenendaal toch wel
begrijpen?
Huub de Kock

Gemaal Arkenheempolder
Foto Tineke Wouda
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IVN Activiteiten
Activiteiten KNNV Wageningen
Zaterdag 27 mei
Excursie van de Plantenwerkgroep naar de Kleiputten van Buren o.l.v. Joke Bosch.
Verzamelen om 14.00 uur op het parkeerplaatsje aan de Hennisdijk in Buren, schuin
tegenover de begraafplaats of 13.15 uur op het Olympiaplein in Wageningen. Voor carpooling bellen of mailen Herman
Thunnissen h.thunnissen@upcmail.nl of 0613601549.
Activiteiten IVN Ede
zaterdag 20 mei 2017 - 10:30
Vogelzang excursie Bennekoms Bos en Heitje
Slagboom aan het eind Hullenberglaan (nabij het koepeltje)
Gids: Hans Westendorp 0318418465
Algemene informatie
N 51 59 48.3,E 5 41 20.0
Locatie: lagboom Hullenberglaan (nabij het koepeltje)
Hullenberglaan te Bennekom
Fotografie workshop
zaterdag 20 mei 2017 - 14:00
Voorjaars natuurfotografie bij Otterlo
Onder leiding van:
Dick Klein Geltink 0318632673; en Fred van Wijk 0318651436
Algemene informatie
Locatie:Carnegie Cottage
Onderlangs 35
6731 BK Otterlo
Activiteiten IVN Veenendaal-Rhenen
30 mei: 19:00 tot 20:30 en
6 juni :19:00 tot 20:30
Blauwe Hel: Moerasflora
Olv Dorthy Reijn en Willemien Wildeman
Opgave: 06-11 16 84 31 of d.reijn@xs4all.nl
Laarzen noodzakelijk!
10 juni slootjesdagvoor jong en oud van 10:00 tot 12:00 uur
Goeneveldselaan tegenover de surfvijver.
22 juni van 14:00 tot 16:00 uur
Vlinders en libellen
Parkeerplaats Kwintelooijen
26 juli 14:00 tot 16:00 uur en
9 augustus 14:00 tot 16:00 uur
Kasteelpark Renswoude
Parkeerplaats Grebbeliniebij rotonde Arnhemseweg.

foto N Bosman

Natuurtuin Diddergoed is op de volgende dagen van 15:00 tot 16:00 uur geopend:
Zondag 28 mei,
Zondag 11juni,
Zaterdag 24 juni,
Zondag 30 juli
Zondag 27 augustus.
Op zondag 11 juni is ook de tuin bij de Groenhof geopend van 15:00 tot 16:00 uur.

foto N Bosman
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“NatuurWerkt”!
Werkgroep “NatuurWerkt”! en een bijzonder oorlogsverhaal.
Verslag van donderdag 20 april.
Afgemeld: Gijs, Anne-Marie en Thijs.
Wie waren er wel: Coen , Bert, Dimitri, Jan van Grootheest
, Jan Jansen, Jessy Budding , Lex, Mees, Willem en Ria. Dus
met 10.
Dag Allemaal.
Hee, Ria was er ook, toch niet de laatste van de maand?
Nee, maar omdat het volgende week donderdag Konings
dag is, vandaar!!
Bert kwam mij helpen met gereedschap want hij had met
Gerda geruild die woensdagochtend Job ging assisteren op
Prattenburg.
Koffie gezet en samen met Jessy , die het vorige week niet
kon vinden, naar de afgesproken plek.
Dus de oude parkeerplaats ( dachten we), maar alleen Coen
stond op ons te wachten. Nieuw voor mij, dus even voor
gesteld en ons verbaasd dat er verder niemand anders was.
Maar al gauw ging ons een lichtje branden, we moesten
verzamelen bij de 5 sprong, Bert ging gauw even kijken en
ja hoor daar stond de rest met smart op ons te wachten.
( Het stond goed in het laatste verslag hoor Piet.)
Het was het begin van een ochtend die wel heel bijzonder
eindigde! Later hier meer over.
Het werk bestond weer uit het verwijderen van heel veel
jonge opslag van larix, berk en den en ander groeisel wat
er niet thuis hoort. Wel gezellig om zo dichtbij elkaar te
werken.
Koffie tijd: daar wordt altijd weer naar uitgekeken vooral
omdat er weer getrakteerd werd, dat moet zo 1 x in de
maand.

En toen kwam Harald de boswachter langs om ons te ver
tellen dat hij een wel zeer speciale klus voor ons had. Na
de koffie moesten we allemaal meekomen naar een bepaal
de plek in het bos.
Benieuwd waar we terecht zouden komen; het bleek
vlakbij de Oude Parkeerplaats te zijn, waar het pad omhoog
gaat en dan aan de linkerkant toch nog een aardig eindje
het bos in
Op die bewuste plek waren al veel bomen weggehaald en
toen kwam de aap uit de mouw: in de oorlog was daar een
Engelse Bommenwerper neergestort en dat wordt as. 4 mei
op deze plek herdacht. Wie daar precies bij aanwezig zullen
zijn is nog niet bekend en de boswachter wist er verder ook
niet veel over te vertellen.
Maar Bert zou Bert niet zijn en hij heeft dus het hele verhaal
achter het vliegtuig weten te achterhalen, zoals hieronder
wordt beschreven.
Engels vliegtuig neergestort in Elsterse bossen
Het is 1942. Nederland is bezet door de Duitsers. De gealli
eerden beginnen met bombarderen van Duitse steden. In
de nacht van 6 op 7 oktober 1942 bombardeert de Halifax
II, met aan boord 7 bemanningsleden, te weten: 5 Canade
zen, een Schot en een Ier, de Duitse stad Osnabruck.
Op de terugweg gaat het mis. Boven Rhenen worden ze
onderschept door een Duits jachtvliegtuig.
De Halifax bommenwerper wordt in brand geschoten en
dreigt te crashen. De bemanning gaat springen. De Halifax
stort neer in het bos bij Elst op de plek die door vrijwilligers
van “NatuurWerkt!” vanochtend is “schoongemaakt”. Zes
van de zeven bemanningsleden worden krijgsgevangen
gemaakt en gaan aan het eind van de oorlog terug naar hun
land. De 7de man, de Ierse boordschutter F.A. McCluskey,
heeft minder geluk. Hij komt met zijn parachute in een
grote beuk terecht, niet ver van de crashplaats. Boswachter
Pol, die in de boswachterswoning op Prattenburg woont,
fietst vroeg in de ochtend van 7 oktober naar de crashplaats
en ziet de parachutist in de boom hangen.

De Ieren bij de crashplek
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De man is helaas dood. Misschien te laat gesprongen of
letsel opgelopen bij het verlaten van het toestel? McCluskey
wordt op 11 oktober begraven in Rhenen. Hij is slechts 20
jaar geworden.
Bovenstaande is een samenvatting van het artikel, geschre
ven door de heer Toon Blokland uit Elst van de Historische
Vereniging Rhenen en Omstreken, in de speciale Hank: Elst
in Oorlogstijd.
Toch wel heel bijzonder hè? Er werden natuurlijk allerlei
fantasieën op losgelaten, van volgens mij ligt daar een hand
tot het zogenaamd klinken van de schep op hard metaal,
oh, dat kon de cockpit wel eens wezen.
We hebben het pad erheen en de plek waar het toestel
gecrashed is verwijderd van stobben en allerlei troep zodat
het er redelijk glad uitzag. We waren tevreden.
De herdenking kan plaatsvinden

Lintjes
Twee leden van IVN Veenendaal-Rhenen krijgen een Ko
ninklijke Onderscheiding.
Op 26 april jl. heeft de Burgemeester van Veenendaal Dhr.
Mr. W. Kolff aan twee leden van het IVN Veenendaal-Rhe
nen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt.
Die morgen werden de beide gedecoreerden verrast omdat
zij met een smoes naar Theater De Lampegiet werden ge
bracht. Bij de artiesteningang van het theater werden zij
opgewacht door dhr. Kolff en werd hun waarschijnlijk pas
echt duidelijk wat er ging gebeuren.
Op voordracht van het bestuur van het IVN VeenendaalRhenen werd
Mw. Jannie van der Linden - Wiggers
door Z.K.H. Koning Willem Alexander benoemd tot

Lieve groet van Ria.
Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Inmiddels is het 4 mei geweest. De heer Toon Blokland, die
jarenlang onderzoek heeft gedaan naar de ware toedracht
van de vliegtuigcrash, is er tenslotte in geslaagd om het
omgekomen bemanningslid, sergeant F.A.McCluskey, een
gezicht te geven.
Op 4 mei j.l. brachten op uitnodiging van de heer Blokland
de heren Keith Beattie, museummanager, en Joe Donaghy
van de RAF, beiden uit Ballymoney, (Ierland) de geboorte
plaats van McCluskey, een bezoek aan de crashplek. (zie
foto, gemaakt door Toon Blokland). Beiden hebben zich
bijzonder ingezet voor het onderzoek. Ze waren onder de
indruk van de opgeschoonde crash plek. Er zijn nog enkele
familieleden van McCluskey, die mogelijk een volgend jaar
naar Elst komen.
En zo ontstond er een prachtige samenwerking tussen “
NatuurWerkt!” en het plaatselijke oorlogsverleden.

Vanaf 1986 is Jannie actief lid van het IVN Veenendaal-R
henen. Tot 1993 was zijn lid van de Scholenwerkgroep en
de Werkgroep Excursies. Vanaf 1993 tot heden is zijn
coördinator van deze werkgroepen. Als coördinator is zij
verantwoordelijk voor de werkverdeling, het plannen van
activiteiten en het contact met scholen, natuurorganisaties
en landgoederen. Jannie verricht haar werkzaamheden met
groot enthousiasme waarbij haar drive om kinderen en
volwassenen in contact te brengen met het milieu en de
natuur voorop staan. De voordracht van Jannie werd on
dersteund door de Veenendaalse Tennis Club en de Oecu
menische Werkgroep Veenendaal.
Eveneens op voordracht van het bestuur van het IVN
Veenendaal-Rhenen werd

Bert Berg

Dhr. F. Jan van ‘t Veer

Noot van de redacteur.
Ik heb bovenstaande tekst zo origineel mogelijk gelaten en alleen
wat onbelangrijke zinnetjes weggelaten. Om de persoonlijke
manier van aanspreken binnen NatuurWerkt te behouden.

door Z.K.H. Koning Willem Alexande benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Jan van ’t Veer is reeds lang actief voor het IVN VeenendaalRhenen en vanaf 1999, naast allerlei andere activiteiten
binnen de afdeling, ook als bestuurslid. Van 2008 tot 2012
was Jan actief als secretaris. Hij was actief betrokken bij de
vernieuwing van de ledenadministratie en digitaliseerde
het secretariaatsarchief. Zijn nauwgezetheid en voorberei
ding van vergaderingen worden binnen het bestuur en de
afdeling geroemd. Hij is objectief, positief kritisch en bezit
het vermogen om met gerichte oplossingen te komen.
Vanaf 2013 wordt Jan penningmeester van de afdeling
waarbij zijn behoefte om verantwoording af te leggen op
valt. Meerdere keren per jaar werden de coördinatoren en
het bestuur op de hoogte gebracht van uitputting van de
toegekende budgetten en de stand van zaken. De voor
dracht van Jan werd ondersteund door het Platform Hoog
span Veenendaal, en de milieuwerkgroep Veenendaal. Zijn
werkgever gaf aan geen bezwaar te hebben tegen de deco
ratie.
Beiden gefeliciteerd!!!!

werk crashplek
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Weidevogelfilm
Presentatie van de Weidevogel film tijdens Weidevogels in
Concert.
Op 25 maart jongsleden was het zover. De onder auspiciën
van de Weidevogelbeschermingsgroep Binnenveld-West
gemaakte documentaire over de waarde van weidevogels
in het Binnenveld werd voor het eerst aan het publieke
vertoond.
De documentaire werd gemaakt door Eric Wander en Peter
Beaart en is tussen maart en juli 2016 opgenomen in het
Binnenveld. Initiatiefnemer van het geheel is de altijd ac
tieve Roelof de Jong, coördinator van de werkgroep Weide
vogels van het IVN Veenendaal-Rhenen.
Er is nauw samengewerkt met Staatsbosbeheer en boeren
in het gebied, zowel leden van LTO Veenendaal-Rhenen als
leden van de Agrarische Natuur Vereniging Het Binnenveld.
De documentaire bevalt beelden van het hele Binnenveld
en is mede door een bijdrage van de RABO bank mogelijk
gemaakt. De première was extra bijzonder door live muziek
van het Symfonisch Blaasorkest van muziekvereniging
Ons Genoegen die de film begeleidde.
De première werd gehouden in de zeer sfeervolle Cunera
kerk te Rhenen.
Bij binnenkomst was het al duidelijk dat de opzet van het
geheel zeer succesvol was. De kerk zat helemaal vol en de
penningmeester van het IVN Veenendaal-Rhenen kon ge
rust ademhalen. Er zou geen beroep worden gedaan op de
garantiestelling van het IVN Veenendaal-Rhenen.

In het binnenveld broeden ieder voorjaar talloze vogels.
Onze weidevogelbeschermers hebben deze unieke docu
mentaire gemaakt over wat ze noemen de big five. Dat zijn
de Kievit, Grutto, Tureluur, Wulp en Scholekster. Natuurlijk
kwam ook de ander flora en fauna van het Binnenveld in
beeld. Met de film hoopt de werkgroep meer draagvlak te
creëren voor het behoud van de weidevogels in het Binnen
veld. Dit sluit aan op onze inzet voor een bufferzone met
natuur inclusieve landbouwgronden rondom het natuur
gebied van Staatsbosbeheer in de Achterbergse Hooilan
den. In de documentaire is aandacht voor het mooie
landschap van het Binnenveld en natuurlijk de weidevo
gels. We zagen de vogels nestelen, de bescherming van de
eieren door boeren en vrijwilligers, de jonge vogels die voor
het eerst het nest verlaten en vele andere mooie beelden.
In een speciale samenwerking met de Ons Genoegen wer
den de beelden vergezeld van live muziek in de prachtige
entourage van de Cunerakerk. Het Symfonich Blaasorkest
speelt enkele klassiekers, zoals Rêverie van Debussy,
Morgenstimmiung van Grieg maar ook werk van moderne
componisten, zoals De Fabtasy Tales van Piet Swerts. Deze
bijzondere combinatie van natuur en muziek stond garant
voor een bijzondere avond.
Hoewel de muziek, ongetwijfeld afhankelijk van de plaats
waar je zat, wel wat hard was paste deze prima bij de do
cumentaire. Een vernieuwende vorm van samenwerking
die voor zowel Ons Genoegen als de Weidevogelbescher
mers uit het Binnenveld.
Toch blijft de vraag hoe de documentaire overkomt als al
leen de vogelgeluiden hoorbaar zijn en er geen muziek
wordt gespeeld. Ongetwijfeld wordt de documentaire nog
een keer vertoond in De Groenhof met vogelmuziek. We
houden u op de hoogte.

foto Tineke Wouda
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Vacatures binnen onze afdeling
Er zijn bij onze afdeling veel vrijwilligers actief op velerlei gebied. En er blijft altijd vraag naar nieuwe vrijwilligers. Oude
vertrekken, verleggen hun bakens, doen nog meer op ander gebied en dan heb je nieuwe aanwas nodig. Niet iedereen
weet wat er allemaal te doen is binnen de afdeling, waar plek is, of waar dringend behoefte aan is. Zowel bestuurlijk
(runnen van de afdeling) als vrijwilliger zoals de meesten die zien: tuin, gidsen, werkgroepen, enzovoort.
Op dit moment (zonder volledig te zijn) zijn nodig:
Voor de werkgroepen:
Dringend: Coördinatoren van de tuinen bij de Groenhof en Diddersgeod.
PR werkgroep: versterking van de gelederen met affiniteit voor coördinatie.
Voor allerlei activiteiten is hulp en ondersteuning nodig: bij de jeugd, in de mediatheek, bij het professioneler maken
van onze afdeling.
Bestuursleden:
Het voorzitterschap en een gewone bestuursfunctie.
Als u belangstelling hebt of als u goede kandidaten voor de genoemde vacatures kent kunt u dat bij het bestuur kenbaar
maken: secretariaat@ivnveenendaal-rhenen.nl
Nico Bosman

foto Tineke Wouda
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IVN Veenendaal-Rhenen

Lid of donateur
worden
U kunt het werk van de IVN-afdeling Veenendaal - Rhenen
en omstreken steunen door lid of donateur te worden. Als
lid of donateur bent u van harte welkom bij onze activitei
ten.
Als lid ontvangt u naast het Groene Blad, dat minimaal 4
keer per jaar verschijnt, ook het kwartaalblad “Mens en
Natuur” van de landelijke IVN vereniging. Donateurs ont
vangen alleen het Groene Blad.
Leden betalen € 24,- per jaar
Donateurs minimaal € 17,50 per jaar
IBAN: NL95 INGB 0004 7381 18
Aanmelding:
met volledige adresgegevens, telefoonnummer en uw e-
mail adres.

pentekening kamperfoelie
Aly van Eijk

Opzegging: vóór 1 december.
Adreswijziging: zo spoedig mogelijk

Nieuwe leden

Aanmelding, opzegging en woon-/e-mailadres wijziging via
https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen.eo/ivn-in
fo/ledenadministratie, vul het betreffende formulier in en
stuur deze naar het daarop aangegeven adres.

Mevr. Marianne Jansen
Lunteren
Dhr. Jan-Willem Hiensch
Veenendaal
Mevr. Marjolein Brunekreef-van Wolfswinkel Voorthuizen
Mevr. Renée Baris
Elst (Ut)

foto Tineke Wouda

wilgenroosje
Aly van Eijk
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INDIEN ONBESTELBAAR:
KERKEWIJK 254
3904 JL VEENENDAAL

