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Corona lockdown
December vreemde eenden in de bijt
Dick Vos overleden
Schenk een kerscadeau aan kinderen in de
opvang
Natuurlijk moestuinieren in het najaar

Geen activiteiten in januari
Klik hier voor alle activiteiten

Natuurwandelingen
I.v.m. de lockdown ter bestrijding van
corona hebben wij voorlopig alle
activiteiten moeten stopzetten. Zodra
duidelijk is dat we weer op stap
mogen laten we u dit weten.

December - Vreemde eenden in de bijt
Dat is een vreemd gezicht. Daar waar
de Wisentweg de Wisenttocht kruist,
is het opeens een drukte van belang.
Een grote groep eenden is er
neergestreken. In deze tijd van het
jaar zie je normaal gesproken hooguit
een paar meerkoeten of een fuut of
een groepje zwanen. Ook mooi
trouwens vijf op en rij! Wanneer je de
groep wat dichterbij haalt met de
verrekijker (of de zoomlens van het
fototoestel) zie je een paar vreemde
eenden. Ik zie krakeenden en
slobeenden. Lees verder.

Dick vos overleden
Op woensdag 24 november is oud IVN-voorzitter Dick Vos overleden. Dick is één jaar
voorzitter
geweest en heeft dit nauwgezet en plichtsgetrouw gedaan. Hij keek altijd vooruit.
Wegens ziekte is hij afgetreden.
Het bestuur.

Schenk een kerstcadeau aan kinderen in de opvang
De kerst is een tijd van samen zijn, familie en gezelligheid rondom de kerstboom. Helaas
hebben niet alle kinderen in Nederland een warm en fijn thuis. Vanuit het project Huisje
Boompje Beestje zet IVN zich in het welzijn van kinderen in opvanglocaties te vergroten door
natuur dichterbij te brengen. Dat doen we o.a. door locaties groener te maken of kinderen in
contact te brengen met natuur door allerlei groene activiteiten samen met vrijwilligers. Help
jij mee?

Natuurlijk moestuinieren in het najaar
Te laat in het jaar om aan de slag te gaan met een moestuin? Zeker niet. Dit is juist hét
moment om met een natuurlijke moestuin te beginnen. Breng jouw moestuinskills naar een
hoger niveau en werk zoveel mogelijk samen met de natuur. Je benadert je bodem, planten en
hun verzorging zo ecologisch mogelijk. Leer het in de online cursus 'Natuurlijk
Moestuinieren'.
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