Mei, 2022

e
t
n
e
l
e
in d
Agenda/Activiteiten

Help dieren in de lente

•
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•
•

15 mei t/m 1 juli -Doe mee met foto
wedstrijd FOCOSS - www.trefhetinoss.nl
29 april t/m 1 juni - Fotospeurtocht
Boterbazen - www.trefhetinoss.nl
7 t/m 10 juni - Maashorst Fiets4Daagse
2022 – www.bezoekdemaashorst.nl
Elke 2de zondag van de Maand – Rondje
Keent - www.bezoekdemaashorst.nl
t/m 1 oktober – Scharrelmiddagen Hof
van Lof in Megen - www.trefhetinoss.nl

Ga in de tuin aan het werk, daar heb je zelf plezier
van en help je de dieren. Wil je graag wat meer kleur
in je tuin? Kies dan voor wat inheemse planten, deze
maken je omgeving kleurrijk en je maakt de vlinders
en bijen er ook blij mee.
Ook kan je vogels helpen in de lente. In de lente is
er al meer voedsel dan in de winter. Maar vogels zijn
dan juist druk in de weer om hun nest te bouwen
en voor hun jongen te zorgen. Dus ook in de lente
hebben vogels extra voedsel nodig. Leg niet alleen
zaden neer, maar ook klokhuizen of ander fruit. Vooral
merels vinden dit erg lekker. Zorg ook voor water
in de tuin. Met een mooie waterschaal of een klein
fonteintje krijg je veel verschillende vogels in je tuin.
Ook zie je dan veel insecten.

Een gezonde en groene hobby;
ploggen en plandelen
Er lekker actief op uit en de natuur een handje
helpen? Ga eens ploggen en plandelen! Ploggen en
plandelen is een samenvoeging van het Zweedse
‘plocka up’ dat oprapen betekent, en jogging. Het
is super gezond én je maakt je omgeving schoner.
Zoek een mooie wandelroute uit, en combineer het
hardlopen of joggen met het oprapen van zwerfafval.
Of je gaat plandelen, als je het iets rustiger aan wilt
doen. Dit is de wandelvariant van ploggen. Op de

website www.TrashWalking.nl zie je waar er in jouw
buurt geplandeld wordt.
Wil je zelf een plandel-actie aanmelden, bijvoorbeeld op het strand, in het bos of park? Als je met
minimaal 5 deelnemers een actie organiseert kan je
je materiaal bestellen op www.TrashWalking.nl. Je
ontvangt dan materialen om goed op te ruimen, zoals
handschoenen en vuilniszakken.

Maak een monumentale bomentocht
Wandel je graag en wil je ook nog iets leren? Ga
op monumentale bomentocht. Op de website
www.geffen.nl onder ‘Doen & beleven’ staat de
mooie wandelroute ‘Langs Boom en Veld’ van 12
km vinden. De route gaat door de mooie groene

stukken van Geffen en langs vele oude bomen.
Wil je keer in een andere gemeente een route
wandelen langs monumentale bomen? Kijk dan
op de site van de Bomenstichting onder ‘Bomen
in uw buurt’.

Een eekhoornbrug
Eekhoorns leven voornamelijk in de boomkruinen van
bomen. Helaas liggen er vaak drukke wegen door het
leefgebied van de eekhoorn. Eekhoorns die een weg
willen oversteken en hiervoor naar de grond moeten,
overleven de oversteek vaak niet.
Het plaatsen van een eekhoornbrug, een verbinding
tussen twee boomkruinen aan beide zijden van de
weg is een goede maatregel om deze overstekende dieren van een gewisse dood te redden. Deze
verbinding kan je al maken van een dik touw. Maar
niet alleen eekhoorns maken hier gebruik van. Ook
meer zeldzame boombewonende soorten, zoals de
boommarter, hazelmuis en eikelmuis kunnen hierdoor
veilig een weg oversteken.

www.oss.nl/groen

