NIEUWSBRIEF IVN EDE DECEMBER 2020
CORONAMAATREGELEN
Helaas moeten we het besluit om te stoppen met alle publieksactiviteiten nog even
doortrekken. Voor hoe lang weten we nu nog niet. Ook de nieuwjaarswandeling op 1
januari 2021 gaat helaas niet door.
Werkgroepen kunnen indien gewenst beperkt doorgaan met hun activiteiten als deze passen
binnen de coronamaatregelen: een groep van maximaal 4 personen, zowel binnen als buiten
én op 1,5 meter afstand.

ONLINE LEZING 10 DECEMBER 2020
Op 23 november organiseerde de KNNV-afdeling Wageningen en omstreken een online
lezing over libellen en vlinders in de Groene Grens. De formule met 2 korte lezingen van elk
25 minuten op één avond bleek een succes, er waren ruim 90 deelnemers.
Daarom organiseren KNNV-afdeling Wageningen en omstreken, IVN Ede en IVN
Veenendaal/Rhenen donderdagavond 10 december 2020 om 20.00 uur opnieuw een lezing,
nu over ‘Plantenmonitoring in de Binnenveldse Hooilanden’ door Francisca Sival en
’Biodiversiteit in de stad’ door Eva Drukker. Kijk voor meer informatie op onze website,
https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-ede
Aanmelden kan tot en met 7 december bij ineke_ammerlaan@hetnet.nl Je ontvangt dan
uiterlijk 9 december een link naar de lezing.

DEEL JE NATUURFOTO’S EN VERHALEN
Hoewel we fysiek nauwelijks met elkaar kunnen optrekken, proberen we wel digitaal de
verbinding te houden. De eerste natuurfoto’s en verhalen van onze leden staan inmiddels op
de website: https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-ede/natuurverhalen-en-fotos

Wil jij wat van je natuurbeleving delen? Mail je foto’s of film (mag ook) met een stukje
begeleidende tekst naar secretariaat@ivn-ede.nl Dan zorgt onze webmaster dat het een
plekje krijgt op de website.
Via onze Facebookpagina (https://www.facebook.com/ivn.ede.nl) kunnen we ook
natuurnieuwtjes delen en mensen weer attenderen op onze website. Volg jij deze pagina
trouwens al? Zo niet, klik dan snel op ‘vind ik leuk’.

ANDERE MANIEREN OP VERBINDING MET IVN TE HOUDEN:
-

De Groene Gids ligt een dezer dagen op je deurmat. We mogen je dit keer een extra
dikke gids bieden met veel mooi natuurnieuws.
IVN landelijk organiseert talloze (online) cursussen en lezingen om te doen in
coronatijd. Neem eens een kijkje bij hun natuuracademie op
https://www.ivn.nl/natuuracademie

NIEUWE DATUM ALGEMENE LEDENVERGADERING
Voor afgelopen jaar hadden we een mooie wandeling voorafgaand aan de Algemene
Ledenvergadering (ALV) in petto. Helaas ging dit door de corona-uitbraak niet door. Voor de
ALV van 2021 hopen we wel dat de wandeling door de nieuwe natuur van het Binnenveld
onder leiding van Christ Elsten doorgaat. We geven je alvast de datum 7 april 2021 vanaf
19:00 uur. Zet die in je agenda!

ACTIVITEITEN KNNV WAGENINGEN E.O.
Zie 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/

