NIEUWSBRIEF IVN EDE APRIL 2021
Helaas kunnen we onze reguliere publieksexcursies vanwege de coronamaatregelen nog
niet hervatten. Wel zijn er online lezingen, die worden georganiseerd door de KNNV. Ook
kun je meedoen aan een recordpoging van jet Groene Wiel om 1000 B&B ’s voor bijen in
Ede en Wageningen te maken. Verder worden er nieuwe leden gezocht voor het
afdelingsbestuur van IVN Ede en de werkgroep Otterlo.
EEN BIJZONDER FEESTJE
Dit schooljaar bestaan IVN Het Groene Wiel en
Natuur- en Milieueducatie (NME) in Ede 40 jaar.
Daarom vieren we een jubileumfeestje!
Ter ere van ons 40-jarig jubileum geven we een
cadeautje aan de natuur. Daarom komen we dit
voorjaar met alle kinderen en inwoners van Ede
en Wageningen in actie voor de wilde bij. Maar liefst 91 klassen in Ede en 77 klassen in
Wageningen doen mee met ons BIJ-feestje. Zij krijgen materialen om bijenhotelletjes te
maken en bloemen voor bijen te zaaien. Via een educatieve ‘BIJles’ leren zij over het leven
van de wilde bij.
Nestgelegenheid en voedsel voor de wilde bij noemen we een ‘B&B voor de wilde bij’. Op 20
mei 2021 is het Wereld Bijendag. We hopen dan onze recordpoging te hebben gehaald van
1.000 B&B ’s voor bijen in Ede en Wageningen.
Doe je ook mee? Maak je eigen ‘B&B for Bees’ en zet deze op de ‘record-kaart’. Kijk hier hoe
het werkt: https://www.ivn.nl/het-groene-wiel/BnB-for-Bees/recordpoging
OPROEP WERKGROEP OTTERLO
Wij zoeken dringend nieuwe natuurliefhebbers die zich bij de werkgroep Otterlo willen
aansluiten. Wij genieten van al het moois wat de natuur ons biedt en willen dat graag ook
aan anderen mensen laten meebeleven. Otterlo biedt veel natuurschoon. Kom het een keer
geheel vrijblijvend met ons ervaren. Informatie bij Toos van Ekeris, tel 0318-592095, e-mail
tvanekeris17@kpnmail.nl

BESTUURSLEDEN GEZOCHT
De afdeling is op zoek naar nieuwe bestuursleden en leden voor de pr-werkgroep, die
contacten onderhoudt met de media en facebook. Meer informatie bij Hans Gonggrijp,
voorzitter@ivn-ede.nl
ONLINE LEZINGEN KNNV
•

•

Woensdag 7 april
o Han Lindeboom: Een Noordzee in transitie: hoe combineren we windmolens,
voedselwinning en natuurbehoud?
o Erwin Coolen: Natuurontwikkeling op zee.
Woensdag 21 april
o Christa Heyting: Biodiversiteitsverlies wereldwijd: oorzaken, gevolgen en
maatregelen.
o Nynke Groendijk: Kijk door dierenogen en vergroot de biodiversiteit in je eigen
omgeving. Aanmelden uiterlijk 2 dagen tevoren bij
ineke_ammerlaan@hetnet.nl Zie de bijlage voor meer informatie.

ACTIVITEITEN IVN EDE
Zie www.ivn.nl/afdeling/ivn-ede

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 RENKUMS BEEKDAL
Zie https://www.renkumsbeekdal.nl/

