IVN Nieuwsbrief voor de afdeling

Ooit gehoord van de Operatie Steenbreek?
Verstening van tuinen heeft negatieve gevolgen door
afbreuk van de biodiversiteit door merkbare
klimaatverandering. Minder groen in de tuin betekent
minder vogel, insecten en andere dieren. Tijdens
hoosbuien, iets waar we steeds vaker mee te maken
hebben, moet het regenwater snel worden afgevoerd
om overlast te voorkomen. Dit betekent een enorme
druk op het riool. Burgers die hun tuin vergroenen
dragen bij aan de leefbaarheid in hun wijk en
gemeente. Gemeente Veenendaal en Rhenen neem
het voortouw!!!

Veenendaal, 10 oktober 2017.

2017-10

Scholingsprogramma en Oostbroeklezingen najaar
In het najaar van 2017 staan er voor de IVN-vrijwilligers verschillende regionale scholingsactiviteiten en twee
Oostbroeklezingen op het programma:
• 21 oktober - Workshop (eetbare) kastanjes
• 31 oktober - Oostbroeklezing: Kerkuilen
• 4 november - Workshop (afdelings)bladen maken
• 25 november - Terugkomdag training natuuractiviteiten & duurzaamheid
• 28 november - Oostbroeklezing: Naar minimaal 1000 hectare nieuwe stedelijke natuur!
Als u op de activiteit klikt krijgt u nadere informatie en aanmeldgegevens.

Kennis- en netwerkdag Operatie Steenbreek
Op woensdag 1 november organiseert Operatie Steenbreek de
tweede kennis- en netwerkdag van dit jaar, dit keer in Apeldoorn.
Op het programma staan onder andere duurzame
gedragsbeïnvloeding, een toelichting over ‘Huisje Boompje Beter’
en een rondleiding in Apeldoorn.
Lees meer over het programma en meld je aan!
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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.

Bericht van de Groenhoftuingroep
We zijn de schuur van de Groenhof een beetje aan het
opruimen. Er ligt nog een voorraad hout. Zonde om weg te
gooien, maar wij kunnen er ook niets meer mee. Wie is er
geïnteresseerd?
Laat het even weten. Dan kan het op een woensdagmiddag
opgehaald (of desnoods op een nader af te spreken moment).
Contact via Jacque Buysse <jacque.buysse@hotmail.com>
Kinderboekenweek: de 5 leukste natuurboeken!
Het is weer kinderboekenweek. Tijd om lekker knus met een
boek op de bank te kruipen. Maar wie zegt dat een goed boek
en naar buiten gaan niet samengaan? In deze top 5 zetten we
de leukste natuurkinderboeken voor je op een rij.
1. Alle kinderen naar buiten!
Waterdiertjes vangen, in bomen klimmen, je eigen parfum maken of
een hut van takken bouwen, welk kind wil dat nu niet? Vier seizoenen
lang ontdekken kinderen de natuur zowel binnen als buiten. De natuur
is één grote speeltuin, het ideale ontdekkingsparadijs. Dit boek nodigt
kinderen, (groot-) ouders, juffen & meesters uit om daar creatief
gebruik van te maken. Het grote natuuractiviteitenboek staat
boordevol leuke buitenactiviteiten, natuur weetjes, lestips,
zoekkaarten en spannende opdrachten.
Het boek is ook te bestellen bij de Mediatheek van IVN VeenendaalRhenen. Informeer naar de prijs met leuke korting.
Bestel 'Alle kinderen naar buiten'

2. Het BomenBloemenBeestenBuitenboek
Lekker door de herfstbladeren stappen
en doen wie het eerste een paddestoel ziet. Kikkers vangen in een
schepnetje en dan zo'n glibberig beestje in je hand houden. Of eikels
en kastanjes zoeken tot je jaszakken uitpuilen. Buiten valt er van
alles te beleven voor kleine kinderen, zeker als je de tijd neemt om
overal bij stil te staan. Het boek is leuk voor kinderen van 3 tot 7 jaar,
maar ook voor volwassenen. De hoofdpersoon van het boek is
Karsten, een jongetje van 4 jaar. Roos is zijn tante. Samen gaan ze
op pad en maken ze van alles mee.

Bestel 'Het BomenBloemenBeestenBuitenboek'

3. De wereld van Plastic
Het prachtige voorleesboek ‘De wereld
van Plastic’ bevat 16 verhalen dieallemaal gaan over het thema Plastic en zijn
geschreven door pabo-studenten uit het hele land. Zij hebben zich daarbij laten
inspireren door tekeningen en kunstwerken die kinderen van de basisschool
hebben gemaakt over hetzelfde thema. Het boek bevat verhalen voor kinderen uit
de basisschoolleeftijd onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Bestel 'De wereld van plastic'
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4. Het Slecht Weer Boek
Met dit boek ontdekken kinderen wat ze
allemaal kunnen doen in regen, wind en sneeuw. Je hoeft niet binnen te
zitten als het nat, winderig of koud is. Trek warme en waterdichte kleren
aan, ga naar buiten en maak plezier. Voel de wind in je gezicht, vang
vallende bladeren, plons in de plassen en voel de modder tussen je tenen.
Een boek om kennis te maken met de elementen.

Bestel 'Het slecht weer boek'

5. Tekenen met takken
Wat is er leuker dan bloemen drogen, boten
bouwen en knutselen met schelpen, stenen of drijfhout? Knutselen met
natuurlijke materialen is creatief en leuk! Dit knutselboek geeft per
seizoen creatieve tips om van natuurvondsten in een handomdraai de
mooiste kunstwerken te maken. Knutselen met natuurlijke materialen
prikkelt de fantasie en stimuleert jonge kinderen om naar buiten te
gaan. Zo wordt elke vrije middag een feestje; of het nu mooi weer is of
niet.

Bestel 'Tekenen met takken'

Activiteiten.
Natuurtuin Diddersgoed openingstijden
VEENENDAAL, hoek Ruisseveen/Goudvink (achter de boerderij) parkeren
bij Tennisvereniging Veenendaal West Open van 15:00 uur tot 16:00 uur
zon 29 okt. Gerrit van Leeuwen
zon 26 nov. Gerrit van Leeuwen

Woensdag 18 oktober thema: Oma-Opa en kleinkinderen “herfst”
Tijd: van 14:00 uur tot 15:30 uur Vertrekpunt: Veenendaal, hoek Slaperdijk / Dijkstraat-west gidsen: Ingrid
Belser, Jannie van der Linden LET OP: - opgeven bij Jannie van der Linden, (0318 – 52 25 83)
Zaterdag 21 oktober thema: paddenstoelenexcursie
Tijd: van 14:00 uur tot 16:00 uur. Vertrekpunt: Rhenen (bij Veenendaal),
“Elsterbos” parkeerplaats einde van Cuneraweg SBB geeft toestemming
op de Cuneraweg langs Prattenburg te rijden gidsen: Aly van Eijk, Jannie
van der Linden LET OP: - spiegeltje meenemen.
Donderdag 12 oktober. Werkgroepavond Vogelwerkgroep. (KNNV)
Lezing in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Aanvang 19.45 uur. Spreker Henk van der Jeugd
van het Vogeltrekstation over waarom we door blijven gaan met het ringen van vogels.
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Vrijdag 13 oktober. Wandeling langs opgegraven
kazematten.
Grebbeliniebezoekerscentrum 10.00 – 17.00 uur.
Het grootste fort van de Grebbelinie op de grens van
Renswoude, Veenendaal en Ederveen is in de
afgelopen jaren hersteld. Tijdens de werkzaamheden
aan het Fort aan de Buursteeg werden de restanten
van vier kazematten teruggevonden. Voor de
archeologische dagen is een wandeling langs deze
kazematten uitgezet die op eigen gelegenheid kan
worden gevolgd en start bij het Grebbelinie
bezoekerscentrum. Met uitzondering van de maandag,

alle dagen geopend.
Donderdag 19 oktober. KNNV Natuuracademie lezing. Bijzondere kleibospaddenstoelen op Fort
Rhijnauwen.
door Peter Jan Keizer. 20.00 uur Bevrijdingskerk Wageningen (Van schelvenweg 2, hoek Ritzema Bos weg)

Donderdag 19 oktober Natuurwandeling over het landgoed Warnsborn
met Mijcke Arts (026 3390719) van 9.30 – 12.00
uur. Het landgoed Warnsborn bestaat uit oud
parkbos met een sprengenbeek afgewisseld met
graslanden, heidevelden en waterpartijen. Hier
wordt de inheemse rivierkreeft nog aangetroffen.
Ook bevinden er zich zeven grafheuvels en een
schaapsdrift. Wat dieren betreft kunnen we sporen
vinden van dassen, vossen en boommarters. We
zien vast ook veel paddenstoelen. Een aantrekkelijk
wandelgebied! Verzamelen om 9.30 op de
parkeerplaats schuin tegenover het kampeerterrein
Warnsborn, Postcode: 6816 PB. (Met de auto: vanaf de A50 afslag Oosterbeek/Arnhem, Amsterdamseweg.
Deze weg doorrijden tot de viersprong met de Schelmseweg. Links afslaan en de Schelmseweg volgen tot de
viersprong met de Bakenbergseweg. Links afslaan tot aan het kampeerterrein). Probeer samen te rijden.
Ingeval van twijfel over het weer rond 8.30 uur bellen met bovenstaand nummer of het wel of niet doorgaat.

Zaterdag 21 oktober KNNV Natuuracademie excursie. Bijzondere kleibospaddenstoelen
op Fort Rhijnauwen in Utrecht door Peter Jan Keizer. 10.30 tot 15.00 uur.
Zaterdag 21 oktober. Excursie Vogelwerkgroep naar de Maasvlakte
Trekvogels van de Maasvlakte zijn ieder jaar verrassend, maar op de Maasvlakte zit altijd wel iets geks. En
het is best een mooi vogelgebied met strand en duin en bosjes. Het was in 2016 ook weer bijzonder met de
Pallas Boszanger en Houtsnip. De Provencaalse Grasmus was net weg. Vertrek 8.00 uur Olympiaplein.
Opgeven i.v.m. carpoolen bij Wim Haver (niet eerder dan 4 weken van tevoren en op zijn laatst op de
donderdag vóór de excursie) via wimhaver@hotmail.com of 06-16484728. Maximumaantal deelnemers is 12..

Zaterdag 21 oktober. Instapcursus mossen
van 9-12h in het Oranje Nassau’s Oord en het Groene
Wiel. Overal kom je ze tegen: mossen. Klein, meestal
groen en bij nadere beschouwing toch niet allemaal
gelijk van vorm. Bijzonder zijn ze in hun vermogen
droogte te weerstaan en op plaatsen te groeien waar
het voor vaatplanten moeilijk huizen is. Wellicht heb je
je al eens de vraag gesteld, wat voor een mos zie ik
hier, en wat doet dat plantje op deze plaats? Als je wat
meer van deze interessante plantengroep wil weten,
kun je op zaterdagochtend 21 oktober kennismaken
met de activiteiten van de mossenwerkgroep. Voor de
inschrijving en verdere details kun je contact contact opnemen met de coördinator van de mossenwerkgroep,
André van Lammeren (vanlammeren@chello.nl) of Michel Zwarts mazwarts@xs4all.nl
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