NMEBetuwe
Beste Waaljutters
Wij willen jullie bedanken voor jullie inzet tijdens de
opruimacties langs de Waal. Er is enorm veel zwerfafval
opgeruimd. Opruimen is en blijft hard nodig om het
rivierengebied schoon te houden. Dit is beter voor het
milieu en de dieren, maar ook voor onszelf. Jij geniet toch
ook meer van een schoon landschap, dan van één waar het
zwerfvuil zich ophoopt langs de strandjes? Daarom
organiseren we twee verschillende activiteiten voor jullie
om de uiterwaarden langs de Schone Waal te ontdekken.
Doen jullie in het najaar weer mee met de opruimacties?

WILDERNISACTIVITEIT
In de wildernisactiviteit staat buiten (over)leven centraal:
vuur maken zonder lucifers, brandnetelsoep koken,
uiterwaarden-salade bereiden, popcorn poffen en de
natuur op een respectvolle manier gebruiken zonder
sporen of schade achter te laten.
Waar bosje aan de Strang, Dodewaard
Wanneer Woensdag 27 mei / Tijd 19:00 - 22:00 uur
Waar Veerstoep, Ochten
Wanneer Zaterdag 20 juni / Tijd 13:30 - 16:30 uur

d ’ WA A LT O C H T — s t r u i n e n d o o r d e U i t e r w a a r d e n
Tijdens de d'Waaltocht, het struinen door de uiterwaard
langs de Waal, gaan we de natuur ervaren door alle
zintuigen te gebruiken: wat zie ik, wat hoor ik, wat ruik ik,
wat voel ik………. We ontdekken het geheim van het zand,
de rijkdom van het strand, de kracht van het water en de
grote verscheidenheid in flora en fauna.
Waar Uiterwaarden bij Dodewaard
Uiterwaarden bij Ochten
Wanneer dinsdag 9 juni, donderdag 2 juli en zaterdag 11 juli
Tijd di/do: 19:00 - 21:00 uur, zat: 13:30—15:30 uur

Praktische informatie
Meer informatie en opgeven bij het NME-centrum Betuwe:
info@nmebetuwe.nl of 06-20641777.
Bij opgeven graag vermelden: activiteit, datum, eigen
organisatie,
contactpersoon
met
emailadres
en
mobielnummer en aantal personen.
Kledingadvies: stevige kleren die vies mogen worden, laarzen
en evt. regenkleding en een handdoek. Extra voor de
wildernis-activiteit: katoenen- of wollen kleren ivm het vuur
(geen polyester, nylon of fleece).
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