IVN Nieuwsbrief voor de afdeling

Zoals elk jaar organiseert het Bestuur van IVN
Veenendaal-Rhenen een nieuwjaarsbijeenkomst. Dit
jaar op 12 januari aanstaande. Zie verderop in de
nieuwsbrief de aankondiging.

Een Nieuwjaarswandeling met opdrachten
maakt onderdeel uit van deze bijeenkomst. U
bent vrij hieraan deel te nemen. Na afloop
natuurlijk snert en oliebollen.

Veenendaal, 10 januari 2019
Nieuwjaarsbijeenkomst met wandeling.
Zaterdag 12 januari 2019 organiseert het IVN
Veenendaal-Rhenen voor al haar leden weer de
Nieuwjaarsbijeenkomst met –wandeling.
Deze bijeenkomst vindt plaats in ons ‘NME-Centrum De
Groenhof’ gelegen aan de Karel Fabritiusstraat 3 te
Veenendaal. Het bestuur van IVN Veenendaal-Rhenen
nodigt u van harte uit daarbij aanwezig te zijn. U bent
welkom vanaf 11.00 uur in De Groenhof. In de
Groenhof kan er een kijkje worden genomen in de Mediatheek.
Na de brunch, die start omstreeks 11.30 uur, kunt u deelnemen aan de Nieuwjaarswandeling met
opdrachten. Deze wandeling is ook geschikt voor kinderen, dus neemt u die zeker mee. Na afloop van de
wandeling bestaat er de gelegenheid na te praten en zullen we toast uitbrengen op het nieuwe jaar.
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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.

IVN Duurzaamheidsweekend. Oldebroek 29 t/m 31 maart 2019.
Het duurzaamheidsweekend van 2019 komt
eraan! Een heel weekend lang komen we met
allemaal IVN'ers die duurzaamheid een warm
hart toedragen samen. Dit keer niet alleen om
met elkaar te praten en nieuwe dingen te leren,
maar ook om aan de slag te gaan. Om precies
te zijn met een duurzame verjaardagskalender,
vol met tips om duurzaamheid vorm te geven
binnen IVN, persoonlijke duurzame uitdagingen
en schitterende natuurfoto's.
Het belooft een leuk en leerzaam weekend te
worden. Opgeven kan via deze
link: https://www.ivn.nl/opgevenduurzaamheidsweekend2019. Er zijn maar 30
plekken beschikbaar, dus wees er snel bij!
Programma
Een globaal programma (onder voorbehoud, we zijn nog bezig met de voorbereidingen):
Vrijdag 29 maart.
Vanaf 19.00. Inloop met soep en kennismaken met elkaar. Welkomssessie van Eveline Kantor,
deelnemer Nationale DenkTank 2018 en studente Industrial Ecology, over circulariteit in natuur en
duurzaamheid.
Zaterdag 30 maart.
We beginnen de dag met een werksessie. Daarna volgt een wandelende lezing door Li An Phoa
van Drinkable Rivers en een tweede werksessie. Het avondprogramma is optioneel in deelname met keuze
uit een Loesje-workshop en de film Down To Earth.
Zondag 31 maart.
We beginnen de dag met een inhoudelijke sessie over bodem door Marc Siepman. Daarna volgt nog 1
werksessie en ronden we het weekend af. Rond 14.30 is het vertrek.
Nationale vogeltelling
Op 25, 26 en 27 januari is de jaarlijkse nationale Tuinvogeltelling. Doe ook mee; het is leuk
en nuttig!

Bericht van Groei en Bloei.
Van 15 t/m 19 mei 2019 wordt er door Groei en Bloei een tuinshow georganiseerd die wat dient te
lijken op de
Chelsea Flowershow. Zeg maar het betere segment deelnemers die luxere
artikelen verkopen ( niet enkel voor de tuin) en hoveniers die showtuinen aan leggen.
Nu zijn wij als plaatselijke afdeling van G&B van plan om een bus te huren en mensen een leuke prijs
aan te bieden om er gezamenlijk naar toe te gaan. Een offerte wordt op dit moment opgevraagd, dus
we kunnen nog geen definitieve prijs eraan hangen.
Nou was mijn gedachte dat er bij jullie misschien ook wel mensen zijn die hieraan zouden willen
deelnemen. Kunnen of willen jullie het in je eerstvolgende nieuwsbrief vermelden en dat mensen dan
zich op kunnen geven bij Ineke v.d. Bosch via vdbosch.ineke@gmail.com of bij mij
molenoire@gmail.com .
Zoals gezegd wordt het iets meer dan een “gewone” tuinmarkt of -fair!
Graag hoor ik van jullie in deze.
Groetjes
Monique Lenoire
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