IVN Nieuwsbrief voor de afdeling

Foutje. In de vorige Nieuwsbrief is vermeld dat de
schoonmaak van De Groenhof zou zijn op 8
september. Door omstandigheden was het onmogelijk
dit op deze dag door te laten gaan. Verontschuldiging
voor diegene die op deze morgen voor de poort van
De Groenhof stond.
De nieuwe, en definitieve datum, is zaterdag 6 oktober!
Wij hopen van harte dat u dan aanwezig kunt zijn.
Het bestuur.

Veenendaal, 10 september 2018

Schone Stappen Wandeling.
Op zaterdag 15 september organiseren vrijwilligers
van IVN Veenendaal-Rhenen een Schone Stappen
Wandeling in Veenendaal West. Het is een
rondstruintocht waarbij zoveel mogelijk zwerfafval
zal worden verzameld.
De wandeling start om 09.30 uur op de
parkeerplaats bij het station Veenendaal-West
(zuidkant) en duurt ongeveer anderhalf uur.
Aanmelden kan via hmkoolen@gmail.com.

Pagina 1 van 5

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid of donateur bent van IVN afd. Veenendaal-Rhenen
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, een mailtje naar ledenadministratie@ivnveenendaal-rhenen.nl met de mededeling dat u
deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, is voldoende.

GROTE SCHOONMAAK!
De jaarlijkse schoonmaakdag van de Groenhof is op zaterdag 6 oktober. Tijd: 09.30-12.30 uur
De werkzaamheden die gedaan kunnen worden zijn:
• De (grote) ramen zemen, binnen en buiten
• De koelkasten en keukenkasten schoonmaken
• Kasten opruimen en schoonmaken
• Alle vloeren dweilen, eerst al het materiaal van de grond
• Enkele reparatiewerkzaamheden
• Het magazijn opruimen en schoonmaken
• Dakgoten rondom het gebouw schoonmaken
• Naar de gemeentereiniging met plastic en
papier (iemand met auto en milieupas)
• Is er een klus over het hoofd gezien? Graag
mailen naar secretariaat@ivnveenendaalrhenen.nl
Het is fijn als u eigen schoonmaakhulpmiddelen
voor de verschillende klussen meeneemt; keukentrapjes, emmers, poetsdoeken, e.a.
Het is de bedoeling dat Groei & Bloei- en IVN-leden ieder de eigen ruimtes schoonmaken. Is er dan nog tijd
over dan bent u uiteraard vrij de ander te helpen. ☺
Het bestuur hoopt op een grote opkomst zodat er een hoop gedaan kan worden.
Natuurlijk wordt er voor koffie, thee en koek gezorgd!
Tot 6 oktober.

Meld je nu aan voor de landelijke IVN Ledendag!
Op zaterdag 6 oktober vindt ook de landelijke IVN Ledendag plaats in het Concertgebouw in Nijmegen. Er zijn
lezingen van Matthijs Schouten, Joszi Smeets en er is een intermezzo waar elke vogelliefhebber blij van
wordt. Aanmelden is vanaf nu mogelijk en kan tot uiterlijk donderdag 20 september 2018. Meer informatie en
aanmelden.

Lichtjesroute, sterrenkijken en masterclasses in Fort Vechten
Eenmaal per jaar, tijdens de NachtvandeNacht (27 okt) gaat Fort Vechten Bunnik open in de avonduren. In
het fort kun je in het donker een (led) kaarsjes route volgen. Onderweg vertellen gidsen je alles over het fort.
Onze ambassadeurs Govert Schilling en Johan van der Wielen geven weer spectaculaire masterclasses
sterrenkunde en nachtfotografie. En op de binnenplaats kun je door telescopen turen naar de sterren en in
stilte dansen in de Silent Disko onder de sterren. Geef je snel op want vol is vol
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Ledenactiviteit IVN-KNNV op 22 september in het Renkums Beekdal.

Bijgaand treft u de uitnodiging aan voor de gezamenlijke activiteit, die IVN Zuidwest Veluwezoom zaterdag
22 september a.s. organiseert in het 'Renkums Beekdal'.
Dagprogramma
9 u koffie in ‘het Mussennest’
9.30 – 12 u werken met de werkgroepen ‘Beken en sprengen’ en ‘Landschapsonderhoud’.
We gaan de Bosvijver (het voormalige zwembad van de heren Schimmelpenninck van de Keijenberg en
koning Willem III) en een deel van de Oliemolenbeek schoonmaken.
Het ochtendprogramma is voor de liefhebbers. U kunt in de beek werken met lieslaarzen. Of langs de randen,
ook hier is genoeg werk.
Gereedschap, lieslaarzen, werkhandschoenen zijn aanwezig.
Ook kunt u alleen een kijkje nemen bij het werk. De wandeling naar de werkplek is erg mooi.
Voor koffie en thee vooraf en tijdens het werk en soep bij de lunch wordt gezorgd.
12.30 – 13.30 u lunch, zelf brood meenemen, voor soep wordt gezorgd;
tijd om het informatiecentrum ‘het Renkums beekdal te bezoeken
13.30 – 14 u informatie over de IVN afdeling Zuidwest Veluwezoom en over het Renkums beekdal
14 – 15.30 u wandeling langs de Molenbeek en de Oliemolenbeek naar de Papierweide, het voormalig
industriegebied Beukenlaan
15.30 – 16.30 u drankje ter afsluiting
Deze uitnod iging in b edo eld voor leden/don ateu rs van d e g eno emd e afdeling en.

Het adres van het 'Mussennest' en het informatiecentrum 'Renkums Beekdal' is:
Nieuwe Keijenbergseweg 170, 6871 VZ Renkum
Zie ook: https://www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/activiteiten/ledenactiviteit
Instapcursus korstmossen.
Op zaterdag 3 november organiseert de korstmossenwerkgroep van KNNV Wageningen e.o. een eendaagse
Instapcursus Korstmossen in het Groene Wiel in Wageningen. Tijdens de cursus maken we kennis met
korstmossen, en leren we een aantal algemene, op bomen groeiende soorten herkennen. Bovendien zal een
aantal soorten op naam worden gebracht met behulp van een door de korstmossenwerkgroep ontwikkelde
eenvoudige determinatiesleutel. De cursus wordt besloten met een excursie waarbij een aantal korstmossen
in het veld zal worden bekeken. Leden van de IVN zijn welkom bij deze cursus. Aanmelden kan tot 30
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september bij Christa Heyting (c.heyting10@hetnet.nl ). Ook personen die de cursus eerder hebben gevolgd,
maar hun kennis willen opfrissen, kunnen zich aanmelden.
Bij de cursus wordt een determinatiesleutel gebruikt die onlangs is verschenen bij de Jeugdbondsuitgeverij,
waar de sleutel kan worden besteld (http://www.jeugdbondsuitgeverij.nl/product/1003/ ). Het is ook mogelijk
om de determinatiesleutel tegelijk met de aanmelding voor de instapcursus te bestellen bij Christa Heyting
(prijs: € 6,-; voor leden van de NJN en de JNM: €3,-).
Christa Heyting
Groenestraat 74
6721JC Bennekom
c.heyting10@hetnet.nl
0318-415673
06-30348979
Leden van IVN Veenendaal-Rhenen die interesse hebben worden van harte uitgenodigd deel te nemen.

Nacht van de vleermuis
In het laatste weekend van augustus wordt jaarlijks de Nacht van de Vleermuis georganiseerd. In vele landen in
Europa wordt dit weekend aandacht besteed aan vleermuizen. Internationaal gezien is het de 22ste keer dat de bat
night plaatsvindt, als initiatief van Eurobats. Ook in Nederland zijn er vleermuisactiviteiten voor jong en oud verspreid
over het land.

De Nacht van de Vleermuis 2018 is in het weekend van vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26
augustus 2018!
In Nederland wordt het evenement gecoördineerd en gefaciliteerd door Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) van
de Zoogdiervereniging.
We werken hierbij samen met de Vereniging voor Veldbiologie (KNNV), de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie
(IVN), Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, verschillende lokale natuurverenigingen of zoogdierwerkgroepen en veel
vrijwillige excursieleiders.
Een vleermuisexcursie is een mooie kans voor jong en oud om meer te weten te komen over vleermuizen en: ze zelfs
te horen en te zien!

Kijk voor meer informatie op www.nachtvandevleermuis.nl
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Activiteiten.
Donderdag 13
KNNV Natuuracademie: Insecten herkennen en gegrepen door de
levenscyclus, door Bart Heijne. Lezing. Tijd: 20.00 uur; plaats:
Bevrijdingskerk, Van Schelvenweg 2, Wageningen. Excursie: zie zondag 16
september
Zaterdag 15
Vogelexcursie naar de Maasvlakte o.l.v. Wim Haver. Vroege
trekvogels van de Maasvlakte zijn ieder jaar verrassend, er zit altijd wel
iets geks. En het is een mooi vogelgebied met strand en duin en bosjes.
Vorig jaar was er een Bokje. We zijn eerder in het jaar dan anders, maar dan
is het ook leuk met vaak Draaihals. Vertrek 8.00 uur vanaf het Olympiaplein.
Opgeven i.v.m. carpoolen bij Wim (niet eerder dan 4 weken van tevoren en op
zijn laatst op de donderdag vóór de excursie) via wim@haver.nu of
06-16484728 Maximumaantal deelnemers is 12.
Zondag 16
KNNV Natuuracademie: Insecten herkennen en gegrepen door de
levenscyclus, Excursie, door Bart Heijne. Excursie, neem een loep mee: Tijd: 14.00
uur; verzamelpunt: camper-kampeerplek vrij aan het begin van de Pabstendam
te Wageningen. Lezing: zie donderdag 13 september.
Donderdag 20
Natuurwandeling rondom Hemmen met Willem Wielemaker
(0317-413043), van 9.30 uur tot 12.00 uur. Het is een karakteristiek stukje
rivierenlandschap, gevormd door zich steeds verplaatsende stroomgeulen. We
proberen de verschillende terreinvormen met hun bodems te herkennen. Ook
gaan we in op hun ontstaanswijze en hoe landgebruik en bewoning hiermee
samenhangen. Natuurlijk besteden we aandacht aan alles wat we onderweg zien,
zoals vlinders, vogels en libellen. Ook paddenstoelen verdienen onze
aandacht in dit bijzondere milieu.
Verzamelpunt: kerkje van Hemmen om 9.30 uur.Ingeval van twijfel over het
weer rond 8.15 bellen met bovenstaand nummer of het wel of niet doorgaat.
Vrijdag 21 Burlen van edelherten.
thema: burlen van edelherten video + avondwandeling tijd: van 19:00 uur tot 23:00 uur vertrekpunt:
Veenendaal, “De Groenhof” Karel Fabritiusstraat 3, gidsen: Jannie van der Linden, Bert van Leeuwen LET
OP: - maximaal 16 personen - auto-excursie - opgeven bij Jannie van der Linden - bij verhindering –
afmelden! (0318 – 52 25 83)
Zaterdag 22 Klompenpad
thema: Klompenpad “Meulunterenpad” wandeling 7 km (verkorte route) tijd: 09:30 uur startplaats: Lunteren,
Dorpstraat 192 Hotel “De Wormshoef” gids: Maja Stavleu, Dorthy Reijn LET OP: - opgeven: 06 – 11 16 84
31 of d.reijn@xs4all.nl
Vrijdag 28- zondag 30
Vogelwerkgroepweekend Schiermonnikoog (alleen voor
leden van de Vogelwerk-groep). Opgeven vóór 15 september bij Femke Dolstra
via femkedol-stra@hotmail.com

Zaterdag 29
Excursie korstmossen. Informatie: Christa Heyting, 0318-415673 of
c.heyting10@hetnet.nl

Zaterdag 29 september
Thema: paddenstoelenexcursie plaats: “Landgoed Prattenburg” duur: van 14:00 uur tot 16:00 uur
vertrekpunt: Rhenen (bij Veenendaal) parkeerplaats “Groene Entree Prattenburg”, Cuneraweg gidsen: Aly
van Eijk, Jannie van der Linden LET OP: - spiegeltje meenemen
Zondag 30 september.
Natuurtuin Diddersgoed openingstijden VEENENDAAL, hoek Goudvink/Ruisseveen 9 (achter de
boerderij) parkeren bij Tennisvereniging Veenendaal West Open van 15:00 tot 16:00 uur, op: zon 30
september. Gerrit van Leeuwen
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