IVN Nieuwsbrief voor de afdeling

Datum: 25 maart 2017.
Plaats: Cunerakerk Rhenen
Documentaire Binnenveld door
Weidevogelsbeschermingsgroep Binnenveld
West.
Zaal open vanaf 19.30 uur. Toegang € 7,50.

Veenendaal, 9 februari 2017
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IN Memoriam Jan Dunnewold 1948 – 2017.
Jan Dunnewold werd geboren op 13 september 1948 in het buurtschap
Ratum bij Winterwijk. Hij was de oudste van vijf kinderen. Hij volgde de
kweekschool en woonde met Gerda in Veenendaal waar hij werkzaam was
in het speciaal onderwijs. Hij was er onderwijzer, stagebegeleider en
adjunct. Na zijn pensionering bleef Jan actief en begon met een volkstuin.
Jan bleef tot het eind van zijn leven actief en hielp mensen waar hij kon. Zo
schreef hij tot de dag voor zijn dood dagelijks een verhaaltje voor zijn
dyslectische kleindochter.
Op 24 januari overleed Jan Dunnewold.
Jan Dunnewold heeft zich ook vele jaren voor het IVN Veenendaal-Rhenen
ingezet. Hij werd bestuurslid in 1992. Hij was penningmeester en
eindredacteur van Het Groene blad van 1994 tot 2003. Ook onze eerste
internetsite werd door hem opgezet.
Jan werkte in het bijzonder onderwijs en voor het IVN liet hij de
schoolkinderen ook materiaal maken dat het IVN kon gebruiken zoals schepnetten en vlinderkasten.
31 januari was de crematie in Ede van deze vriendelijke behulpzame en praktische man die door iedereen
gemist zal worden.

https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen
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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.

Weidevogels in concert!
Op 25 maart is de dag van de première! De
documentaire over de waarde van het Binnenveld voor
weidevogels wordt voor de eerste keer vertoond in De
Cunerakerk in Rhenen. Eén van onze werkgroepen,
namelijk de vrijwillige Weidevogelbeschermgroep
Binnenveld West heeft
deze documentaire
gemaakt. 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. Deze première is extra bijzonder door live muziek van het
Symfonisch Blaasorkest van muziekvereniging Ons Genoegen.
In het binnenveld broeden ieder voorjaar talloze vogels. Onze
weidevogelbeschermers hebben een unieke documentaire gemaakt over wat
ze noemen de big five. Dat zijn de Kievit, Grutto, Tureluur, Wulp en
Scholekster. Natuurlijk komt 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 Binnenveld. Dit sluit aan op onze inzet voor
een bufferzone met natuur inclusieve landbouwgronden rondom het
natuurgebied van Staatsbosbeheer in
de Achterbergse Hooilanden. Onze inzet voor een dergelijke buffer
zone is verwoord in de pleitnota: “Nieuwe kansen voor weidevogels
in het Binnenveld”. In de documentaire is aandacht voor het mooie
landschap van het Binnenveld en natuurlijk de weidevogels. We zien
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 worden 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 staat garant voor een bijzondere avond die u niet wilt
missen.
Voorafgaand aan het concert en ook na afloop kunt u in gesprek gaan met diverse mensen betrokken bij het
gebied en de weidevogels. Ook wij als IVN zullen gasten graag te woord staan. Daarnaast zijn er twee
bijzondere exposities. Een van natuurliefhebber en tekenaar Tom van Koesveld en één van het schilderwerk
van Harm Roseboom. Harm is al 20 jaar vrijwilliger bij de Weidevogelwerkgroep Binnenveld Oost.
Het concert begint om 20.00 uur in de Cunerakerk. De avond start om 19.30 uur met een expositie en
informatie over weidevogels in het Binnenveld. De toegang is €7.50. Voor meer informatie zie
www.onsgenoegenrhenen.nl en http://www.anvhetbinnenveld.nl/weidevogelbeheer.php. en
https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen

Pagina 2 van 4

Leer moestuinieren bij IVN Veenendaal - Rhenen
Je eigen gezonde groenten telen, oogsten en daarna
smullen. Met of zonder tuin, altijd is er wel een plekje
te vinden voor een moestuintje, met potten op balkon
of bakken in de tuin.
In deze korte cursus leer je hoe je eenvoudig een
kleine moestuin opzet en met goed resultaat kunt
oogsten.
De cursus bestaat uit drie avonden en
thuiswerkopdrachten waardoor u al direct het geleerde
praktisch kunt toepassen.
Op donderdag 23 maart, 20 april en 18 mei wordt van
20.00-22.00 uur de cursus gegeven in de Groenhof.
Adres: Karel Fabritiusstraat 3 te Veenendaal. De kosten voor de cursus bedragen €12,50 inclusief
documentatiemateriaal en koffie of thee.
Aanmelden kan bij Dorthy Reijn via e-mail: d.reijn@xs4all.nl of telefoon 06 - 1116 8431
Verslag van een lezing.
Vrijdagavond 20 januari, 19.30 uur. Harald Arissen, een jonge IVN-er uit Rhenen begint zijn presentatie voor
het publiek van ongeveer 15 personen in De Groenhof.
Schitterende eigen gemaakte filmbeelden van
Rhenen en omgeving.
Beelden die op je netvlies achterblijven, zoals de
opname van die eekhoorn, die een weggeworpen
colablikje aan het oppeuzelen is en dat even later
met de dood moet bekopen!
Mooie opnames ook, gemaakt na uren stilzitten en
wachten, van een wild zwijn met jongen, en van
knagende bevers. En dan aan de hand van het
beverskelet laten zien dat zijn/haar voortanden
beschermd zijn met een ijzerhoudend en rood
gekleurd laagje om het slijten te voorkomen.
Wat zit die natuur toch ingenieus in elkaar! Maar er
waren nog veel meer mooie opnames.
Sommige geleend van Het Utrechts Landschap of van de Zoogdierenvereniging .
En dan vertellen over bijzonderheden van de dieren aan de hand van onderdelen van skeletten, waarvan
Harald er zo’n 100 heeft!
Een mammoetkies, gevonden tijdens het afgraven van Kwintelooyen.
En een balein uit de bek van een walvis die het plankton uit het binnenstromende water moet filteren. Het is
eigenlijk toch wel heel bijzonder dat een 20 jarige `natuurmens` zo´n schitterende presentatie kan geven.
Jammer dat zo weinig natuurliefhebbers er van hebben genoten!
Maar wie weet, komt er nog eens een kans………
Bert Berg
Aankondiging Eifel reis – 16 t/m 18 juni 2017
De KNNV afdeling Wageningen en omstreken organiseert een lang weekend naar de Eifel. We bezoeken
verschillende bijzondere graslanden en bosranden met een rijke, varieerde plantengroei, waaronder vele
orchideeën. Maar het accent van de reis ligt op de grote diversiteit aan dagvlinders. Als excursieleiders gaan
mee Irma Wynhoff en Chris van Swaay, auteurs van de KNNV veldgids dagvlinders en beide werkzaam bij De
Vlinderstichting. Zij zijn niet alleen zeer deskundig, maar bovenal erg enthousiast en heel gezellig.
Het idee is om op vrijdag 16 juni 2017 te vertrekken en we gaan zondagmiddag 18 juni terug. Uiteraard gaan
we carpoolen. We stellen voor dat de carpool teams per team afspreken wanneer ze vertrekken. Deelnemers
kunnen kamperen of overnachten in een hotel. De kosten voor overnachtingen en eten zijn voor rekening van
de deelnemers. Er kunnen ongeveer 30 personen mee.
De voorinschrijving voor deelname is vanaf nu open. Stuur een e-mail naar Bart Heijne
knnvbartheijne@xs4all.nl; 0318-618327) en geef aan: 1) of je wilt kamperen of in een hotel wilt overnachten,
2) of je bereid bent om zelf te rijden, en hoeveel personen je dan mee zou kunnen nemen, 3) of je wilt
meerijden, en 4) hoe laat je zou willen vertrekken op vrijdag 16 juni.
Geef je snel op want de hotelkamers zijn beperkt beschikbaar en vol is vol.
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Resultaten Tuinvogeltelling Veenendaal.
Top 10 - Veenendaal

1
Huismus
488

2
Merel
261

3
Koolmees
204
4

Vink

175

5

Kauw

170

6

Pimpelmees

142

7

Turkse tortel

136

8

Houtduif

118

9

Roodborst

112

10

Ekster

101
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