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Kom jij ook wandelen op zondag 19 juni bij Begraafplaats
Heilig Landstichting?  
  
IVN Maas en Niers organiseert op zondag 19 juni een
wandeling over de natuurbegraafplaats in Heilig
Landstichting. Op deze begraafplaats komen natuur en
cultuur samen. Bomen en graven hebben elk een eigen
verhaal. Ook kom je op deze begraafplaats onder andere de
ree, das, vos en havik tegen. 

De wandeling is onder leiding van natuurgids Peter Megens
en start om 09.30 uur en duurt ongeveer 2 uur. 

Start vanaf de parkeerplaats: Cenakelkerk, Pastoor
Rabouplein 1, 6564 BP Heilig Landstichting 
 

Kopij voor Manie 146 met thema ‘Water’
gaarne uiterlijk 15 juli
insturen: Redactie.manie@ivn-
maasenniers.nl 

mailto:Redactie.manie@ivn-maasenniers.nl?subject=Kopij%20voor%20Manie%20146


Thema water: Nomineer jouw sloot   
 https://natuurenmilieu.nl/watermonsters/
  
Nomineer een sloot 
Doe mee met Vang de Watermonsters en nomineer jouw sloot plas of gracht.
Burgerwetenschappers en studenten van de WatermonsterBrigade gaan deze zomer
honderden kleine wateren bezoeken. Zit jouw sloot daar ook bij?

IVN e-learning: leven in onze sloten
Nederland heeft een netwerk van maar liefst 330.000 kilometer aan sloten! In en rond die sloten leeft
en groeit van alles. 

In deze korte online cursus leer je meer over wat er groeit, leeft, hoe dat samenhangt en welke
invloed de waterkwaliteit heeft. 
https://natuuracademieonline.ivn.nl/resources/natuur-algemeen-sloten?
utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=schone%20rivieren%20juni%202022 

             

Interesse in een rivierexpeditie?
  
Onze rivieren zijn uniek en onze trots, maar ze zijn ook erg kwetsbaar. Helaas is er niet alleen
schoonheid te vinden langs de oever, maar ook (plastic) afval. Door op expeditie te gaan langs onze
beek en rivieroevers kun je mensen zowel die mooie als minder mooie dingen laten zien. En dat is
belangrijk, want hoe meer mensen dit ontdekken hoe bewuster ze hopelijk omgaan met het gebruik
van plastic en hoe beter ze uiteindelijk voor de natuur willen zorgen. Want zo gaat dat met dingen
waar je van houdt, is onze filosofie. 
  
Wil jij zelf of samen met jouw IVN afdelingen een rivierexpeditie organiseren? Dan nodigen we je uit
om mee te doen met deze voorbereidende training op 29 juni! We gaan in op het idee van de
rivierexpeditie, de praktische zaken zoals het aanvragen van budget en bestellen van materialen,
verschillende doelgroepen, concrete voorbeelden en natuurlijk jouw eigen Schone Rivieren-verhaal.
Zo ben je helemaal klaar om op pad te gaan! 
  
Zie de bijgevoegde uitnodiging met meer informatie over de online rivierexpeditie training op 29 juni

https://natuurenmilieu.nl/watermonsters/
https://natuuracademieonline.ivn.nl/resources/natuur-algemeen-sloten?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=schone%20rivieren%20juni%202022
https://mcusercontent.com/9db63547e9c2c2fca6c8d3ff4/files/00bd22e7-47f6-8eb9-6ceb-a5fd34c31896/Uitnodiging_SR_rivierexpeditie_training_2022.pdf


van 19:30 – 21:00 uur! 
  
Heb je vragen? Neem dan contact op met ons Schone Rivieren Ontdekken team via
ontdekken@schonerivieren.org

  
Uitnodiging Samen meer Bereiken Kind en Natuur regio Zuid 
Onlinebijeenkomst op Woensdagavond 6 juli 19.30 tot 22.00 uur 
  
Kinderen en Natuur; het is een geweldige combinatie. Als we kinderen nu echt meenemen de natuur
in leggen we een basis voor “natuurlijke” duurzame keuzes en gedrag in de toekomst. 
  
Missie: 
IVN-afdelingen uit Brabant en Limburg en IVN Zuid werken optimaal samen om er voor zorgen dat
voor alle kinderen een normale schooldag een Natuurrijke schooldag wordt. 
In deze onlinebijeenkomst vindt een eerste verkenning plaats van wat we allemaal al samen doen
gericht op het basisonderwijs en hoe we elkaar kunnen versterken binnen Brabant en Limburg. Ook
jij als moestuincoach bent van harte uitgenodigd. 
Na deze eerste onlinebijeenkomst willen we dit najaar per provincie nog een of twee live
bijeenkomsten plannen om de samenwerking verder te concretiseren en inspelen op jullie wensen
en behoeften.  
  
Programma
19:30 Online inloop
19:40 Kennismaking
20.00 Pareltjes uit het zuiden
21.00 Waar kunnen we elkaar versterken?
21:30 Hoe willen we samen verder?
21.40 Vervolgafspraken
21.50 Check-out
22.00 Afsluiting
  
Aanmelding (of afmelding) 
Fijn als jij je via dit formulier aan- of af wilt melden voor deze avond. Na de aanmelding ontvang je
ca. 1 week van te voren de link naar de teamsbijeenkomst. 
  
Doe jij ook mee? 
Doorsturen van deze uitnodiging naar jouw eigen netwerk van groene hulptroepen wordt heel erg op
prijs gesteld. 
  
Met vriendelijke groet, 
Marion de Cocq    
Projectleider Kind en Natuur 
Mobiel nummer (06-57204691)
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