NIEUWSBRIEF IVN EDE OKTOBER 2020
LEVENDIGE ALV MET PRACHTIGE FOTOPRESENTATIE

De Algemene Ledenvergadering van afgelopen dinsdag 29 september was een zeer prettige
en natuurinhoudelijke bijeenkomst. Met zo’n 20 leden kwamen we keurig volgens de
coronaregels op 1,5 meter afstand bijeen in het zaaltje van de Zanderij. De voorzitter hield
het huishoudelijk gedeelte van de vergadering strak in de hand, zodat we voldoende tijd
overhielden voor de prachtige fotopresentatie van vlinders en libellen door Milka en Michiel
Sytsma en om elkaar te spreken in de pauze en na afloop. De reacties na afloop waren
positief en iedereen gaf aan te hebben genoten van het enthousiaste en deskundige verhaal
van Milka en Michiel.

Het huishoudelijk deel was niettemin interessant en levendig. Een uitgebreider verslag volgt
nog in de Groene Gids. Wel willen we hier alvast noemen dat we tijdens de ALV vier
jubilarissen mochten huldigen. Voor de 1e keer in de geschiedenis van IVN Ede hadden we
ook twee 40-jarige jubilarissen:
•

•
•

•

25 jaar lid: Ria van de Bor: ze is lange tijd secretaris geweest van het bestuur, is
schoolgids en natuurgids. Samen met haar man Rob doet ze de zomerwandelingen
in kasteelpark Renswoude. Op dit moment is Ria druk met de ontwikkeling van een
natuurpad bij camping De Lucht in Renswoude.
25 jaar: Imme Storm: ze is ook IVN-bestuurslid geweest. Tevens begeleider van de
Bosvriendjes, schoolgids en nog steeds lid van florawerkgroep.
40 jaar: Inez Post. Ze is heel lang actief geweest als redactielid van de Groene Gids.
Inez doet nu nog regelmatig een excursie op verzoek: bv. de excursie Kijk over de
grens. Daarnaast brengt ze al jaren zeer trouw de Groene Gids rond.

40 jaar Ineke Sanders – zij neemt het speldje later in ontvangst. Ineke is een van de
eerste schoolgidsen van IVN Ede, vanaf de start van de scholenwerkgroep is ze
betrokken. Daarom brengt Joke Veltkamp als coördinator van de scholenwerkgroep
het speldje graag bij haar langs.

AANGEPAST ACTIVITEITENPROGRAMMA OKTOBER 2020
Deze week zijn de nieuwe maatregelen m.b.t. corona ingegaan. Op de site van het RIVM
staat dat gezelschappen van meer dan 4 personen buiten zijn toegestaan o.a. bij
verenigingen. Daarom heeft het bestuur besloten activiteiten vooralsnog door te laten te
gaan als de gidsen dat verantwoord achten.

•

•

•

11 oktober 10.00 u Wekeromse zand, sporen van mens en dier Start vanaf de
hoofdingang van het Wekeromse zand aan de Hoeverweg; Honden niet toegestaan
Duur 2 uur N 52 5 56.8 E 5 41 46.1 Gidsen Scilla Kohlinger en Jeltje Zeelenberg.
In verband met de coronamaatregelen is aanmelden verplicht. Voor info of
aanmelden kunt u bellen naar 0318-623553 of mailen Scilla1967@icloud.com
18 oktober 14.00 Najaarswandeling omgeving Bosbeek Start natuurvriendenhuis
(NIVON), Bosbeekweg 19-21, 6721 MH Bennekom, N 52 0 36.6, E 5 43 58.1 Gidsen
Jeltje Zeelenberg en Hans Gonggrijp. In verband met de coronamaatregelen is
aanmelden verplicht Voor info of aanmelden kunt u bellen naar Jeltje Zeelenberg
0318413486
24 oktober 14.00 u Kabouterwandeling voor kleuters en (groot)ouders Start oprit
Born, Bornweg 12, Bennekom N 52 00 00.8, E 5 41 23.0; Duur 1,5 uur. Gidsen Ineke
Jansonius en Remieke Niermeyer, €1, p/kind aanmelden verplicht uiterlijk 23
oktober via kabouterwandeling@ivn-ede.nl

Sander Pruiksma maakte deze foto van een kolibrievlinder die eind augustus meerdere
malen per dag even kwam buurten in zijn voortuin.
IVN KLIMAATCURSUS: DE GROENE VERANDERING
De IVN-afdelingen Ede en Veenendaal organiseren de IVN-klimaatcursus De groene
verandering. Deze is uitgesteld tot januari 2021, maar dit is natuurlijk afhankelijk van de
situatie rond het coronavirus. Op woensdag 7 oktober is er een informatiebijeenkomst in
Veenendaal met inleiding over klimaatverandering en uitleg over de cursus in de Groenhof,

Karel Fabritiusstraat 3 in Veenendaal. Opgave van tevoren, bij Lia Hemerik
(lia.hemerik@wur.nl ) is verplicht.
TENTOONSTELLING BEZOEKERSCENTRUM RENKUMS BEEKDAL
Vanaf zaterdag 26 september aanstaande tot en met eind december 2020 is er weer een
nieuwe natuurtentoonstelling in het bezoekerscentrum SRB te zien. Thema is dit keer:
“Paddenstoelen”. In het Renkums Beekdal zijn jaarlijks honderden soorten paddenstoelen te
vinden, soms kleurrijk soms heel onopvallend, soms zeer groot soms ook uiterst klein.
Zonder een geoefend gids zult u veel van deze schoonheden niet ontdekken. De
paddenstoel spreekt van oudsher erg tot de verbeelding en kan van jong tot oud enorm
boeien. Meestal vraagt de tentoonstellingscommissie hulp bij het tot stand brengen van de
natuurtentoonstellingen van deskundigen op dit gebied. Bij deze expositie hebben de KNNV
en de Mycologische vereniging Wageningen met ons meegedacht en gezorgd voor
informatie, foto’s en materiaal. Zo zult u antwoord krijgen op vragen als:
•
•
•
•
•

Wat is een paddenstoel?
Wat is de bouw van een paddenstoel?
Welke paddenstoel is dat?
Wat doet een paddenstoel?
Wat zijn dat voor kringen in het bos?

Bezoekers van ons Bezoekerscentrum kunnen dus weer volop leren en genieten van deze
mooie tentoonstelling.

ACTIVITEITEN KNNV WAGENINGEN E.O.
Maandag 19 oktober 20.00 uur Natuuracademielezing. Oud en nieuw onderzoek aan
regenwormen, door Jeroen Onrust en Toon van der Ouderaa. Zalencentrum De Brink,
Brinkstraat 39, Bennekom. Maximaal 35 deelnemers, gezinsleden tellen als één. Vooraf
aanmelden is verplicht (tot zaterdag 17 oktober) via ineke_ammerlaan@hetnet.nl
Dinsdag 27 oktober 19.30 uur Natuuracademielezing. Europese orchideeën, geraffineerde
verleiders, door Jean Claessens en Jacques Kleynen. Zalencentrum De Brink, Brinkstraat
39, 6721 WR BENNEKOM. Maximaal 35 deelnemers, gezinsleden tellen als één. Vooraf
aanmelden is verplicht (tot zaterdag 17 oktober) via ineke_ammerlaan@hetnet.nl.
Zie verder https://www.knnv.nl/knnv-afdeling-wageningen/agenda-afdeling

ACTIVITEITEN IVN VEENENDAAL RHENEN
Zie https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/activiteiten
ACTIVITEITEN IVN ZUIDWEST VELUWEZOOM
Zie https://www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/activiteiten
ACTIVITEITEN IVN RENKUMS BEEKDAL
Zie https://www.renkumsbeekdal.nl/

