IVN Nieuwsbrief voor de afdeling

Zoals al een aantal jaren organiseert het IVN
Veenendaal-Rhenen ook in 2019 weer een cursus
over het opzetten en onderhouden van een moestuin.
Een moestuin hoeft niet groot te zijn. Er zijn vierkante
meter tuintjes te koop die al voor veel plezier zorgen
en ook op een balkonnetje kunnen worden ingericht.
Iets verder in deze Nieuwsbrief wordt de cursus
aangekondigd. Laat u niet weerhouden en geniet van
eigen gekweekte groenten en eventueel bloemen.

Veenendaal, 4 februari 2019

Beleef de
Natuurkalender 2019.
Wil je vaker naar buiten in 2019?
De Beleef de Natuurkalender 2019
biedt je het hele jaar door tips en
inspiratie om de natuur in te gaan.
Met 84 doe-tips, buitenactiviteiten
en interessante natuurweetjes. Dat
is niet alleen leuk, het is ook nog
eens goed voor je gezondheid en
geluksgevoel. Download hem
gratis. Ga naar
https://www.ivn.nl/beleef-denatuur-kalender-2019
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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.

Leer moestuinieren bij IVN Veenendaal-Rhenen in 2019.
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 21 maart, 18 april en 9 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

Voucherregeling Beleef en Bewonder! Gaat weer open.
Vanaf 11 februari 2019 kunnen bewoners en vrijwilligersinitiatieven in de provincie Utrecht weer een voucher
aanvragen voor de realisatie van een groen project. Er zijn vouchers beschikbaar ter waarde van €500,- of
€1.000,-. Met deze bijdrage kunnen bewoners een bijdrage leveren aan de vergroening van hun dorp of wijk.
Beleef en bewonder
De provincie vindt het belangrijk dat burgers meer betrokken
raken bij hun eigen groene woonomgeving en dat het
natuurbeleid weer midden in de samenleving komt te staan.
Om kleine lokale groene initiatieven te stimuleren, wordt deze
voucherregeling uitgevoerd. Op deze manier kunnen zoveel
mogelijk groene buurtinitiatieven tot uitvoering worden
gebracht.
Informatie en aanvraagformulier
Het bedrag van de voucher moet worden besteed aan een
fysiek project in de provincie Utrecht dat groen in de brede
zin van het woord realiseert. Op deze pagina kunnen
geïnteresseerden meer informatie over de regeling vinden, waaronder ook een reglement en (vanaf 11
februari) een aanvraagformulier.
Groen aan de Buurt
De uitvoering van de voucherregeling is in handen van Groen aan de Buurt met subsidie van de provincie
Utrecht.

Uitwissel- en trainingsbijeenkomst Natuur en ouderen.
Op woensdag 20 maart 2019 organiseren we een scholings- en uitwisseling dag voor de IVN’ers uit de
provincie Utrecht die werken met de Natuurkoffer en activiteiten organiseren voor of met ouderen. Hoe kan je
de Natuurkoffer inzetten? Maar ook vragen als 'Hoe ga je om met
mensen met dementie?' en 'Hoe sluiten onze IVN activiteiten hierbij
aan?' komen aan bod. Ook IVN’ers die nog weinig of geen ervaring
hebben maar dit wel willen gaan doen, zijn van harte welkom.
Datum: Woensdag 20 maart 2019
Tijd: 10:00 - 16:00 uurMeer informatie en aanmelden
Locatie: Het Groene Huis Amersfoort
Meer informatie en aanmelden
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Scholingsprogramma IVN Utrecht voorjaar 2019.
Mede op basis van de wensen en suggesties die jullie doorgaven via de ‘peiling scholingsbehoefte’ hebben
we het scholingsprogramma voor de komende maanden ingevuld.
Op het programma staan:
•
•
•
•

Workshop storytelling ( www.ivn.nl/workshop-storytelling )
Oostbroeklezing: Oostbroek door Vlinderogen ( www.utrechtslandschap.nl/oostbroek-door-vlinderogen)
Veldtraining wilde bijen herkennen (www.ivn.nl/provincie/utrecht/activiteiten/veldtraining-wilde-bijen-herkennen)
Uitwissel- en scholingsbijeenkomst Kind & Natuur (www.ivn.nl/provincie/utrecht/activiteiten/uitwissel-enscholingsbijeenkomst-kind-en-natuur-woensdag-17-april)

Klik op de verwijzing en krijg meer info over de cursus.

Activiteiten KNNV en IVN
Woensdag 6 februari.
Plantenwerkgroep. Lezing: 'Invasieve exoten, tuin er niet
in! Maik Janssen van FLORON komt bij ons een lezing
houden over verschillende invasieve exoten en hun
problematiek en ook hoe je kunt bijdragen aan de bestrijding
van invasieve exoten. De focus ligt vooral op flora, maar ook
enkele invasieve diersoorten zullen aan de orde komen (denk
bijvoorbeeld aan verschillende Amerikaanse rivierkreeften).
Aanvang 20.00 uur Plaats: Bevrijdingskerk Van Schelvenweg
2 Wageningen.
Inlichtingen: Ina van keulen 0318 430062
ina.vankeulen@chello.nl

Donderdag 7 februari.
Avond korstmossenwerkgroep. Microscopiecursus deel 1. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel,
Hendrikweg 14b te Wageningen. Informatie: Christa Heyting 0318-415673 of c.heyting10@hetnet.nl
Zaterdag 9 februari.
Mossenwerkgroepexcursie naar begraafplaats Rosendael bij kasteel Rosendael, Rozendaal.
Inlichtingen: André van Lammeren (06-42652991 of vanlammeren@chello.nl
Donderdag 14 februari
Werkgroepavond Vogelwerkgroep. Programma nog onbekend, zie de agenda op de
website. Groene Wiel, Hendrikweg 14b Wageningen. Aanvang 19.45 uur.
Dinsdag 19 februari
Werkgroepavond van Mossenwerkgroep. Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te
Wageningen. Inlichtingen: André van Lammeren (06-42652991 of vanlammeren@chello.nl
Donderdag 21 februari
Natuurwandeling Wageningse Berg van ca. 5,5 km o.l.v. Leny Huitzing (0317-417943; 0614061898;
lenyhuitzing@planet.nl) en Henrik de Nie. We schenken aandacht aan (het ontstaan van) het landschap en
wat daar nu in leeft: vogels in de winterse bomen, mossen. We lopen door Belmonte naar de rand van de
stuwwal waar we een mooi uitzicht hebben over de Over-Betuwe. Met een beetje geluk kijken we door de
Gelderse Poort en zien we zelfs het kerkje van Hoog-Elten. Bovenlangs de stuwwal lopen we naar het oosten;
halverwege dalen we af naar Onderlangs en zien we mogelijk een klapekster of andere overwinteraars in de
Renkumse Benedenwaard. We gaan dan via de oprijlaan van Oranje Nassau Oord naar het westen om uit te
komen bij de Wageningse Wijngaard. Via de Eng lopen we zuidwaarts terug naar Belmonte. Verzamelen om
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09.30 uur bij de hoofdingang van het Belmonte arboretum aan de Generaal Foulkesweg. Terug rond 12.00
uur. Bel (zie boven) bij twijfels over het weer rond 08.30 uur of het wel doorgaat.
Donderdag 21 februari.
Plantenwerkgroep. Studieavond over de Schermbloemigen.
We oefenen in het determineren aan de hand van een aantal nauwkeurige tekeningen opdat we de planten in
het veld sneller herkennen Na de pauze worden er dia’s van planten uit deze familie vertoond. Graag een
Flora meenemen (liefst Heukels 2005 of Veldgids Nederlandse flora 2007 of later. Aanvang 20.00 uur in het
Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Inlichtingen: Leny Huitzing 0614061898 of
lenyhuitzing@planet.nl
Zaterdag 23 februari.
Excursie korstmossen. Hok-inventarisatie Wageningen o.l.v. Henk-Jan van der Kolk. Informatie: Christa
Heyting 0318-415673 of c.heyting10@hetnet.nl
Maandag 25 februari.
Diapresentatie door leden van de Paddenstoelenwerkgroep voor gevorderden. Iedereen is welkom.
Aanvang 20.00 uur in het Groene Wiel, Hendrikweg 14b te Wageningen. Attentie: Als er niet genoeg plaatjes
van paddenstoelen zijn gaat de bijeenkomst niet door. Info Gerrit Jansen (gerritmaarten@yahoo.co.uk).
Activiteiten Zwammen (jeugd ouder dan 12 jaar)
Zaterdag 9 februari 9:00-12:00 uur Natuur en landschapsbeheer
Zaterdag 9 maart 9:00-12:00 uur Natuur en landschapsbeheer
Een zaterdag in juni 9:00-12:00 uur Excursie boerderijbezoek Meld je aan voor de maillijst via
zwammen@ivnveenendaal-rhenen.nl of 0317-619935.

Natuurtuin Diddersgoed
VEENENDAAL,hoek Goudvink/Ruisseveen 9
(achter de boerderij)
Open van 15:00 tot 16:00 uur, op:
Zo 27 jan Gerrit van Leeuwen
zo 24 feb Gerrit van Leeuwen, Bert Budding
zo 31 mrt Gerrit van Leeuwen, Cokkie Gadella

Tuin bij de Groenhof VEENENDAAL, Karel
Fabritiusstraat 3
De Groenhoftuin is elke woensdag van 14:00 –
16:00 uur open. Tijdens de schoolvakanties kan
de tuin alleen op afspraak worden bezocht
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