
 

 

 

Nieuwsbrief december 2021 

Alweer de laatste nieuwsbrief van 2021. Helaas zijn er weer beperkingen door het 

coronavirus. Over de gevolgen daarvan lees je in deze nieuwsbrief. We hopen dat in 

2022  onze geplande  activiteiten kunnen doorgaan. In ieder geval zijn er ook online 

bijeenkomsten en cursussen. Verder kun je nog steeds zelf op pad gaan en leuke 

waarnemingen doen, zoals Sander Pruiksma deed.  

Corona update – richtlijnen en advies vanaf 28 

november 

Vanaf 28 november zijn de coronamaatregelen verder aangescherpt. De algemene 

basisregels (zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden, handen wassen, geen handen 

schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuis blijven en laten testen bij klachten en 

zorgen voor voldoende ventilatie) blijven van kracht. Daarnaast zijn een mondkapje en het 

coronatoegangsbewijs nog steeds op meerdere plekken verplicht.   

• Activiteiten mogen tot 17:00 plaatsvinden, wat betekent dat IVN-

activiteiten overdag in principe door kunnen gaan, soms met en soms zonder 

coronatoegangsbewijs.   

• Het is niet toegestaan om activiteiten na 17:00 te organiseren, zowel binnen als 

buiten. 

• Bij reguliere buitenactiviteiten is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. Het is 

wel verplicht 1,5m afstand te houden en check altijd de lokaal geldende 

maatregelen van het gebied of het terrein waar je je activiteit organiseert. Beperk 

de groepsgrootte en bedenk hoe je de 1,5m kunt handhaven. 

• Kan een cursus, vergadering of training online? Dan is dat de beste keuze om het 

aantal contacten te beperken. 
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• Voor binnenactiviteiten tot 17:00 in een besloten omgeving waarbij de 

deelnemers van te voren zijn aangemeld, is een coronatoegangsbewijs in principe 

niet nodig. In een besloten omgeving kunnen andere mensen niet zomaar in en uit 

lopen. Overleg dit met de contactpersoon van de locatie. Een mondkapje en 1,5m 

afstand is bij deze activiteiten verplicht. 

• Voor binnenactiviteiten tot 17u in een openbare ruimte is een 

coronatoegangsbewijs verplicht. Overleg dit met de contactpersoon van de 

locatie. Zorg daarnaast voor voldoende ventilatie van de ruimte en vaste 

zitplaatsen. De 1,5m maatregel en mondkapje zijn verplicht. 

• Wanneer je een activiteit met kinderen op scholen organiseert, is de school 

verantwoordelijk en kun je het beste met hen afstemmen wat zij 

haalbaar/toelaatbaar vinden.   

• Voor Scharrelkids- en jongerenactiviteiten (t/m 17 jaar) van de afdeling gelden 

geen beperkingen. Houd als begeleider zoveel mogelijk afstand van de 

deelnemers en van elkaar. Organiseer bij voorkeur buitenactiviteiten 

Lees verder 

 

Activiteitenprogramma 

De laatste maand van dit jaar zijn er geen activiteiten van IVN Ede meer. de excursie van 

12 december is afgelast. Op 1 januari staat de traditionele nieuwjaarswandeling op de 

agenda. Het is nog niet zeker of deze kan doorgaan en zo ja onder welke 

omstabndigheden. Raadpleeg daarvoor onze website. Het volledige programma voor 2022 

heb je ontvangen bij de Groene Gids van december 2021 en is ook te downloaden van 

onze website.  

Lees verder 
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E-learning voor beginnende tuiniers 

Een bloeiende lente plant je in de herfst! Wil je aan de slag in de tuin, maar weet je niet zo 

goed waar je moet beginnen? We zijn trots op de nieuwe e-learning ‘Aan de slag met een 

levende tuin’ die we hebben ontwikkeld samen met duurzame tuinontwerper Anne 

Wieggers, o.a. bekend van tv-programma BinnensteBuiten 
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Rosse Franjepoot 

Op de foto een rosse franjepoot. Deze zeldzaamheid broedt boven de poolcrikel en komt 

normaal gesproken in de winter op de Wadden en langs de Hollandse kust voor. Op 21 

november vond Anton Hols tijdens een autoritje deze vogel in een vijver langs de A12 in 

de Heestereng. Echt bijzonder.  

Franjepoten hebben tussen de tenen lobjes waarmee ze constant watertrappelen. Dit 

doen ze om waterinsecten naar het oppervlak te jagen. De snavel tikt als een 

naaimachientje nerveus op en neer tijdens het foerageren. Geen seconde rust.  

De vogel is de eerste dagen door honderden mensen bezocht en was opmerkelijk tam. 
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