IVN nieuwjaarsbijeenkomst met wandeling
Zaterdag 18 januari is voor alle leden van IVN
Veenendaal-Rhenen weer een Nieuwjaarsbijeenkomst
met een mooie wandeling. Deze bijeenkomst vindt
plaats in De Groenhof, Karel Fabritiusstraat 3 te
Veenendaal. Het bestuur nodigt iedereen van harte uit
daarbij aanwezig te zijn. U bent welkom vanaf 11.00 uur
in De Groenhof. Daar kan ook een kijkje worden
genomen in onze boeiende Mediatheek.
Na de brunch, die start omstreeks 11.30 uur, is er een
Nieuwjaarswandeling. Deze wandeling is ook geschikt
voor kinderen, dus neemt u die zeker mee. De
wandeling - met interessante aandachtspunten - kan
naar keuze worden gemaakt vanaf papier of met behulp
van de IVN route app.
Na afloop van de wandeling bestaat er de gelegenheid
na te praten en zullen we toast uitbrengen op het
nieuwe jaar.
Vogel van het jaar 2020: de grutto
In de DWDD-uitzending van 6 december werd de
Vogel van het jaar 2020 bekend gemaakt: de
grutto! Meer dan 15.000 mensen brachten hun
stem uit op één van de 10 vogels. De verkiezing
is een samenwerking tussen Vogelbescherming,
Vroege Vogels en DWDD.
De grutto is een oer-Hollandse weidevogel. Waar
het boerenbedrijf nog ruimte laat voor natuur,
daar gedijt de grutto. Maar doordat deze
natuurwaarden zwaar onder druk staan heeft de
grutto het moeilijk. In 2016 werd de grutto al
gekozen tot nationale vogel.
Bron: https://www.vogelbescherming.nl/

IVN Nieuwjaarssymposium Een nieuw tijdperk
Zaterdag 18 januari trapt IVN het nieuwe jaar af met
een Nieuwjaarssymposium. Binnen het thema “Het
nieuwe tijdperk” zullen inspirerende sprekers vertellen
over ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid
en ecologie. Daarna pas je je kennis direct toe in een
van de workshops en sluiten we af met een borrel. Wil
jij ook nadenken over het jaar 2020 of heb jij prangende
vragen over duurzaamheid waar je het antwoord op wilt
hebben? Klik hier voor aanmelden of meer informatie.
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Hoopvolle film
Deze korte (Amerikaanse) film schetst een
meer hoopvol toekomstperspectief: "We
kunnen alles zijn wat we ons maar durven
voor te stellen".
https://theintercept.com/2019/04/17/greennew-deal-short-film-alexandria-ocasio-cortez/.
Hartelijke groet, Ida Marsman
Cursus Geologie en stenen in Amersfoort
Nederland wordt wel als het afvalputje van NoordwestEuropa beschouwd, omdat de grote rivieren in ons land
sediment lozen, dat wordt aangevoerd vanuit
vergelegen berggebieden. Dit betekent dat in
Nederland nauwelijks plaatseigen natuursteen aan het
oppervlak voorkomt. Alleen in de Achterhoek, Twente
en Zuid-Limburg vinden we enkele ontsluitingen met
vast gesteente.
Toch liggen door heel Nederland grote keien voor het
oprapen. Deze keien noemen we zwerfstenen. Ze
hebben vaak een reis van vele tientallen, honderden of
zelfs duizenden kilometers afgelegd voordat ze ons
land bereikten. Maar hoe is het mogelijk dat we zulke
exotische stenen in ons land kunnen vinden? Waar
komen die zwerfstenen vandaan?
Op woensdag 12 februari 2020 19:30 uur is er een
minicursus Geologie en stenen. De organisatie van
deze cursus ligt in handen van Natuuracademie
Amersfoort, een samenwerking van KNNV, IVN en
CNME. De kosten zijn 10 euro; aanmelden via
CNME@amersfoort.nl.
Nationale Tuinvogeltelling
Vogelbescherming Nederland organiseert
weer de Nationale Tuinvogeltelling. Doe mee
op 24, 25 of 26 januari en ga een half uurtje
vogels tellen. Meedoen is leuk, gemakkelijk
en helpt de vogels. Download de handige
Tuinvogel app. Hiermee is het gemakkelijk om
uw tuinvogels te herkennen en je kunt tijdens
de Tuinvogeltelling direct uw telling insturen.
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Teken de petitie tegen aquacultuur
Vis en andere visgerechten uit de aquacultuur worden
vaak aangeprezen als een duurzaam alternatief voor
industriële visserij. Maar in werkelijkheid is het een
grimmige, destructieve bedrijfstak. Aquacultuur zorgt
voor ernstige vervuiling van het lokale mariene milieu.
Natuurlijke ecosystemen worden vernietigd, waardoor
lokale traditionele vissersgemeenschappen niet meer in
hun levensonderhoud kunnen voorzien.
Als consument kunnen we hier wat tegen doen:
supermarkten zijn gevoelig voor publieke druk.
Steun de petitie en koop geen vis meer afkomstig van
aquacultuur.
Warmetruiendag
Elk jaar gaan we energieverspilling te lijf met
de grootste klimaatactie van Nederland:
Warmetruiendag. Samen bieden we een feest
van klimaatoplossingen voor iedereen. Dus
zet 'm in je agenda: op vrijdag 7 februari
vieren we de alweer 14e Warmetruiendag!
Meedoen is simpel: zet de verwarming lager,
trek een extra warme trui aan en bespaar 6%
energie en CO2 per graad. Als heel Nederland
op 1 dag 1 graad lager stookt, besparen we
6,3 miljoen kilo CO2! Doen we dat een heel
stookseizoen lang, dan besparen we maar
liefst 1 megaton CO2! Meedoen? Kijk op
https://www.warmetruiendag.nl/.
IVN Zomerweek 2020
Stichting IVN Zomerweek organiseert jaarlijks een
compleet verzorgde vakantieweek voor
natuurliefhebbers. Een actieve week waarin
natuurbeleving, landschap en cultuurhistorie centraal
staan.
Ieder jaar doet de IVN Zomerweek een mooie plek in
Nederland aan. In 2020 zal dat het Groningse plaatsje
Vierhuizen zijn. We verkennen uiteraard het
Lauwersmeergebied, maar ook het oude kustlandschap
van Groningen en Friesland, met de oude dijken en
wierdedorpen en het prachtige dal van het Reitdiep.
Voor fietsers, wandelaars en natuurliefhebbers is er
veel te zien en te beleven.
Kom je ook naar de IVN Zomerweek in de periode van
31 juli t/m 7 augustus? Voor informatie en aanmelden:
www.ivn.nl/ivn-zomerweek.
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Moestuincursus
Zelf gezonde groenten telen, oogsten en daarna genieten van een zelfgekweekte maaltijd? Met of
zonder tuin, altijd is er wel een plekje te vinden voor een moestuintje. Dat kan ook met potten op het
balkon of bakken in de tuin. Leer in deze korte cursus hoe je met beperkte middelen een (kleine)
moestuin opzet en met goed resultaat kunt oogsten. We werken daarbij samen met de natuur. Nieuw
dit jaar is dat we naast twee theorieavonden ook twee praktijkochtenden hebben op IVN-moestuin de
Duiventoren. Zo kunnen we onder begeleiding het geleerde in de praktijk brengen.
De cursus is bedoeld voor volwassenen met geen of weinig kennis van moestuinieren.
Aan bod komen: inrichten van je moestuin, zaaien, verspenen, uitplanten, factoren die invloed hebben
op het groeiproces, helpers en plaaggeesten, wisselteelt en de zaaikalender.
Kosten: € 27,50. Voor IVN leden € 22,50. Dit is inclusief documentatiemateriaal, waaronder het IVNcursusboekje ‘stap voor stap moestuinieren, koffie/thee.
Waar: De Groenhof, Karel Fabriciusstraat 3, Veenendaal en Moestuin de Duiventoren, Oude
Veensegrindweg ter hoogte van nr 15.
Wanneer: Do. 19 maart van 20.00-22.00 uur op de Groenhof
Do. 16 april van 20.00-22.00 uur op de Groenhof
Za. 16 mei van 10.00-13.00 uur op moestuin de Duiventoren
Za. 6 juni van 10.00-13.00 uur op moestuin de Duiventoren.
De cursus wordt gegeven door Dorthy Reijn en Saskia Koolen
Aanmelden kan bij Dorthy Reijn via e-mail: d.reijn@xs4all.nl of telefoon 06 11168431.
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Activiteiten
Vrijdag 17 jan.
13.30 tot 16.30 uur
Zaterdag 18 jan.
Tijd 11.00 uur
Zaterdag 18 jan.
09.00 uur
Vrijdag 24 jan.
13.30 tot 16.00 uur
24 t/m 26 jan.
Zondag 26 jan.
15.00 - 16.00 uur
Vrijdag 7 feb.

Repair Café Veenendaal

Buurthuis Turfke Zonnebloemstraat 1,
3905 ZC Veenendaal
De Groenhof, Karel Fabritiusstraat 3
Veenendaal
Honigcomplex Nijmegen

IVN Nieuwjaarsbijeenkomst
IVN Nieuwjaarsymposium
Het nieuwe tijdperk
Repair Café Rhenen

De Westpoort, Veerweg 1, 3911 TM Rhenen

Nationale Tuinvogeltelling
Natuurtuin Diddersgoed geopend
Gerrit van Leeuwen
Landelijke Warmetruiendag

Hoek Goudvink/Ruisseveen 9 Veenendaal

Andere activiteiten andere afdelingen
Donderdag 16 jan.
9.30 uur
Zaterdag 18 jan.
9.00 uur
Zaterdag 1 feb.
10.00 uur

IVN EDE
Panoramawandeling rond de Grebbeberg
Info: 06 14061898
IVN EDE
Wintervogels op het Wekeromse Zand
Info: 0318 591531
KNNV WAGENINGEN
Lange afstandswandeling omgeving Rhenen
Duur: ca. 4 uur Info: 06 53439545

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid of donateur bent van
IVN Veenendaal-Rhenen.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Een mailtje naar
ledenadministratie@ivnveenendaal-rhenen.nl is voldoende.

Verzamelen om 9.30 u. bij de Grebbesluis,
direct oost van de Grebbeberg.
Start: hoofdingang Wekeromse zand aan de
Hoeverweg
Vertrek P-plaats t.o. Heimerstein aan de
Cuneraweg 12, 3911 RN Rhenen.
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