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Natuurwerkdag 5 november 2021
Op 5 november heeft Lingewaard Natuurlijk
in samenwerking met Landschapsbeheer
Gelderland de Natuurwerkdag
georganiseerd. Leerlingen van
basisschool IKC de Donatushof uit Bemmel
en IKC De Tichelaar uit Gendt, hebben
meegedaan met de natuurwerkdag.
In totaal waren er 120 kinderen met meer
dan 30 begeleiders.
De leerlingen van de Donatushof kwamen met hun begeleiders naar Park
Holthuizen in Huissen. Daar werd laag geknot. Laag knotten is nodig omdat
de kruinen anders te zwaar worden waardoor de stam van de knotwilg
barst. Er werd om en om geknot, zodat de insecten hun weg terugvinden.
Als alle knotwilgen tegelijk geknot worden, komen de insecten niet meer, zij
zoeken dan een andere plek.
De leerlingen van IKC De Tichelaar uit Gendt waren bezig in de Ward in
Bemmel. Daar is de opslag verwijderd omdat de Ward anders helemaal
dicht groeit en dan komen bomen in de knel.
Leerlingen van beide scholen kregen instructie over hoe te werken met het
gereedschap. Ze werden voorzien van helm, beschermbril en
werkhandschoenen. Daarna gingen ze enthousiast aan het werk.

Er is veel werk verzet en het
was gezellig werken met jong
en oud.

Voor hun inzet kregen alle
leerlingen een heerlijke appel,
gesponsord door Landwinkel
De Woerdt. Deze activiteit
heeft zoveel positieve reacties
bij de leerlingen te weeg
gebracht, dat Lingewaard
Natuurlijk deze activiteit in
samenwerking met
Landschapsbeheer Gelderland
jaarlijks wil organiseren.

Begeleiders, leerlingen, allemaal bedankt voor deze fantastische
ervaring!

Natuurwerkdag aan de Ward :
Het belevingsverhaal
gemaakt door Alie Verbaas:

Kinderarbeid….
Een vriendelijk herfstzonnetje zet de kleurenpracht aan de Ward extra in het
licht als de leerlingen van basisschool De Tichelaar uit Gendt per fiets
arriveren op de werklocatie, aan het ruige pad aan de dijkzijde van de Ward
in Lingewaard.
In samenwerking met Landschapsbeheer Gelderland en de medewerkers
van “Lingewaard Natuurlijk” popelen de kinderen om aan de slag te gaan
om de natuur een handje te helpen.
Eerst luisteren naar de instructies: wat moet er gebeuren en waarom. En
ook hoe ga je veilig met het snoei gereedschap om?
Maar dan stort de klas zich, gehuld in de opvallende gele vestjes, op het
wilde struikgewas dat licht wegneemt en ruimte moet maken voor diversiteit
van planten, vogels, insecten en dieren.
Liefst wordt gekozen voor de dikste
takken; het kost de nodige moeite om
die met een klein snoeizaagje te lijf te
gaan. Er zijn ook grote kniptangen om
de wilde takken zo dicht mogelijk bij de
grond af te knippen. En dan moet dat
gesnoeide hout ook nog weggesjouwd
worden, op hopen gelegd om op een
ander tijdstip afgevoerd te kunnen
worden.
Onvermoeibaar wordt er met groot
enthousiasme gewerkt, ook
samengewerkt.
Soms heeft iemand tijd voor een
verwondering: die groene kegeltjes aan
die boom? Wat is dat?
Dan ga je samen verder kijken: er
zitten ook zwarte proppen aan dezelfde boom en nieuwe knoppen voor het
volgende jaar. Drie generaties dus aan één en dezelfde boom. Wil je weten
hoe die boom heet? Het is een meisjesnaam, ken je iemand die Els heet?
Nee, niet Elst, dat is een plaatsnaam in de buurt.
En er wordt een prachtig souvenirtje meegenomen uit de wildernis: een
stukje hout van 10 cm , helemaal met mos begroeid en versierd met
paddenstoelen.
De werktijd is om eer je het weet, 2 stoere knapen zijn nog bezig: die dikke
boom MOET om. (zie dit filmpje)
Ze krijgen hulp van Bert van de Knotwilgengroep en zo kunnen ze met
vereende krachten die grote boom nog weg slepen eer ze naar de
Veldschuur vertrekken voor een appeltje en een nabespreking.
Natuurwerkdag: véél leuker dan een schooldag!

NME veldlessen najaar 2021/voorjaar-zomer 2022
Ondanks het Corona-virus zijn er 56 veldlessen dit najaar gevolgd. Top!
In het voorjaar/zomer 2022 hopen wij jullie allen zeker één keer, liefst vaker,
terug te zien.
U weet dat het voor u gratis is hieraan deel te nemen, en dat u net zo vaak
als u wilt mag inschrijven voor een NME-les.
De gemeente Lingewaard wil dat basisschoolkinderen minstens 1 x per
groep per schooljaar, liefst vaker, een buitenles volgen, want als de jeugd
met de natuur in aanraking komt gaat zij er ook respect voor krijgen.
Dus mensen, reserveer lessen en geniet samen in de grote speeltuin, de
natuur!

Lingewaard Natuurlijk zoekt versterking
Lingewaard Natuurlijk zoekt
versterking voor de veldlessen voor
groep 1 en 2
Deze veldlessen, konijnenpad,
kabouterpad, egelpad zijn
speurtochten met opdrachten, die
iedere keer weer uitgezet moeten
worden.
We doen dit in principe met twee
gidsen, maar afgelopen seizoen is het
vaker voor gekomen dat door ziekte
één gids dit moest doen. Het zou fijn
zijn als ouders ons hierbij kunnen
ondersteunen.
Je hoeft geen natuurgids te zijn. Wel
wordt van je verwacht dat je graag met
kinderen omgaat. Het educatieve gedeelte wordt verzorgd door een gids.
Dus ouders heb je een ochtend vrij in de week en wil je lekker buiten bezig
zijn met kinderen kom ons versterken.
Neem hiervoor contact op met de coordinator: Rietje van Dalen ,
educatie@lingewaardnatuurlijk.nl

Doe tip: Herfst
Het is volop Herfst. Alles, mens, dier, planten bereiden zich voor op de
winter.
De bever laat zeer duidelijk vraatsporen zien, is overgestapt op de schors
van wilgen nu er geen waterplanten meer zijn.
De bomen kleuren rood/geel/bruin. De boom trekt zich terug, pakt de
sappen uit de bladeren en maakt knoppen zodat de gekleurde bladeren
(die de boom niet nodig heeft) door de wind van de boom vallen en het sap
van de boom niet kan bevriezen.
Deze gekleurde bladeren verteren en dit is weer voedsel voor planten en
dieren.
Een prachtig seizoen de herfst, en wat zit de natuur toch fantastisch mooi in
elkaar.
Ga zelf op zoek en ontdek de herfst. Geniet van de kleuren en geuren.

Fijne decembermaand allen en een goede start in het nieuwe
jaar 2022.
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