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De hazelaar met mannelijke en vrouwelijke (paarse) bloesem is alweer
te bewonderen.
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Hoera,
de scholen zijn weer open en de klas hoeft niet
meer
naar huis als er 3 kinderen Corona hebben !!!!.
Allen een fijn en succesvol 2022!
Start NME veldlessen voorjaar/zomer 2022
Begin maart starten we weer met de veldlessen. Velen hebben al
veldlessen gereserveerd, maar er is nog voldoende ruimte om meerdere
veldlessen te reserveren. Zoals u weet mag u zo vaak u wilt veldlessen
reserveren.
De veldlessen zijn bovendien gratis voor de basisscholen. Een mooier
aanbod kunnen wij u niet geven.
Mocht het een probleem zijn om naar een bepaald gebied te komen, dan is
het in overleg mogelijk uw veldlessen in eigen omgeving, rondom uw
school, of in een ander gebied bij u in de buurt te organiseren.
Vorig jaar gebeurde dit bijvoorbeeld al voor de scholen in Gendt. Zij wilden
graag hun lessen in de Gendtse Polder, wat we gedaan hebben.
Onze gidsen zijn heel flexibel.
Als u van locatie wilt veranderen geef dit even per mail door aan de
coordinator NME , educatie@lingewaardnatuurlijk.nl.

Inzet nieuwe gidsen bij NME veldlessen
Tot aan de zomervakantie worden de nieuwe gidsen met een ervaren gids
ter ondersteuning ingedeeld.
De twee gidsen bereiden de betreffende veldlessen voor en begeleiden
samen de veldles.
We doen dit omdat zo de nieuwe gidsen de nodige ervaring op kunnen
doen.

Ouderbegeleiding bij NME veldlessen
In de brieven aan u staat dat ouderbegeleiding wenselijk is bij
NME veldlessen. Van enkelen van u vernemen we dat ouderbegeleiding
soms moeilijk te realiseren is.
In Corona-tijd was ouderbegeleiding niet mogelijk en het bleek dat de
veldlessen voor alle groepen goed verliepen. Uitzondering hierop is groep 1
en 2, want daar is echt ouderbegeleiding wel nodig.
Omdat vele veldlessen tot de zomervakantie door twee gidsen gegeven
worden, vinden we ouderbegeleiding minder noodzakelijk voor de groepen
3 t/m 8.
Mocht u ouderbegeleiding moeilijk kunnen realiseren, neem dan contact op
met de betreffende gids.
Ouders die de kinderen rijden kunnen altijd meedoen met de veldles.

Nationale Boomfeestdag 2022
Dit jaar is de nationale boomfeestdag gepland in het najaar omdat gebleken
is dat de jonge struikjes/bomen dan beter aanslaan. In het najaar als de
bladeren zijn gevallen, nog voor de struik/boom in rust gaat, is de grond
vochtig genoeg om de wortels nog net even extra te stimuleren.
De boomfeestdag is dus in het najaar: 16 november 2022!
Even op een rij de voordelen van aanplanten in het najaar
Door aan te planten in de herfst, neem je een voorsprong op de lente en
kun je al vroeg in het voorjaar genieten van een groene en bloeiende tuin.
1. Waterverbruik
Het grootste verschil tussen voor- en najaar is het weer. In de afgelopen
jaren hebben we vaak een droge lente gehad waarin we jonge plantjes
soms wekenlang water moesten geven. In de herfst regent het gewoonlijk
meer dan in het voorjaar en is de luchtvochtigheid steevast hoog. Ook zijn
de nachten langer en ligt er meer dauw. In het najaar hoef je dus minder
vaak en minder lang te lopen met de gieter, en zullen de planten minder
snel uitdrogen.
2. Wortels ontwikkelen
In het najaar is de bodem nog opgewarmd door de zomer en zullen de
planten beter aanslaan. Bomen, struiken, kunnen makkelijker worden
geplant of verplant omdat ze in ‘slaapstand’ zijn. De grond heeft meer tijd
om aan de wortels te plakken en de wortels hebben meer tijd om zich te
ontwikkelen. Zo kunnen ze makkelijker voeding en water opnemen op
momenten dat het moeilijk wordt.
3. Winterslaap
Een voordeel ten opzichte van planten in het voorjaar is dat de planten zich
in het najaar al aan het voorbereiden zijn op de winter door onder meer
voedingsstoffen op te slaan in wortels en takken. In de warme bodem zullen
ze voor de winter wel wortelen, maar weinig energie steken in het maken
van nieuwe scheuten.
In tegenstelling tot het voorjaar zijn planten die in het najaar geplant zijn,
volledig ontwikkeld.
4. Verbeterde biodiversiteit
In het vroege voorjaar kan je al genieten van al het groen dat ontluikt en zie
je de insecten al op de bomen/struiken zitten.

Nationale zaaidag 2022
Nu we in het voorjaar geen boomfeestdag hebben denken wij er over na om
op
22 april de dag van de Nationale Zaaidag, te gaan zaaien met de
kinderen.
We zijn ons aan het orienteren. U hoort van ons of het doorgaat.

Moestuinexcursies rondom de veldschuur Bemmel
In de maand juni 2022 zijn excursies mogelijk in de moestuinen rondom de
Veldschuur. Deze excursies worden gegeven door Ewald Nijenhuis.
Hij vertelt over de bodem in de moestuin, de groenten die verbouwd
worden, het fruit, de bijen, de oude granen, maar ook hoe je organisch afval
composteert.
Deze excursies staan niet vermeld in EDSO, ons reserveringssysteem. Op
afspraak kunt u hieraan deelnemen. Mail hiervoor naar Ewald Nijenhuis,
via schoolmoestuinbemmel@lingewaardnatuurlijk.nl of bel hem: 06 18 83
73 56. Doen!

Doe tip: kijk naar de bomen in deze maanden
Wat laat een boom veel van zichzelf zien in de winter!
Er is niets meer om zich in te verbergen.
Wat er wel is valt des te meer op.
Allereerst de schoonheid van het kale boomsilhouet dat afsteekt tegen
de lucht.
En knoppen, overal. Met duizenden houden ze zich al maanden rustig,
tot langer daglicht en hogere temperatuur het sein geven om in actie te
komen.
De oneffen schors. Bij oude bomen ontstaan steeds meer groeven, in
wat in jonge staat vaak nog een gaaf glad velletje was. Een boom krijgt
meer karakter door ouderdom, wordt een markante boom. De schors
vormt een ondoorlatende bescherming tegen uitdroging en
ziektekiemen. Op de schors zitten huidmondjes die de boom laten
ademen.
Wind en regen hebben goed vat op een boom en dat is te zien. Vaak is
één kant van de stam duidelijk meer bemost dan de andere en dit is de
zuidwestkant van de stam. Want zuidwest is de meest voorkomende
windrichting bij ons. De regen komt van die kant aanwaaien, samen met
stikstof. Dooier- en schildmos floreren goed bij veel stikstof. Hun gele en
grijze plakkaten vind je dan ook overal.
In een eik hangen nog bolletjes in de boom waarin van ’t zomer eitjes
van een galwesp uitgroeiden tot jonge wespen. Vooral op eiken komen
veel soorten gallen voor.
Er is een oude boom voor nodig om boomholtes te krijgen. Zij geven de
boom een enorme meerwaarde. Wanneer een stuk schors verdwijnt,
bijvoorbeeld door bliksem of het afbreken van een tak, rot het
onbeschermde hout in en doordat de boom groeit, wordt het gaatje
groter. Een ideale nest-, berg-, slaap- of nestplaats voor een heleboel
diersoorten. Holtes worden ook gehakt door de specht. Als die het
volgende jaar een nieuwe nestholte maakt, kruipen andere dieren in het
oude hol.
De katjes van de hazelaar zijn al te zien. Dat betekent dat het voorjaar
al in voorbereiding is.
Elke boom toont weer wat anders -vooral nu- en iedere boom heeft zijn
eigen knop. Gaat dat zien!
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