Uitnodiging
Excursies Eetbare Wilde Planten,
met Ellen Aarsman
In verband met de corona perikelen is het aantal deelnemers beperkt en aanmelden verplicht
Aanmelden kan door een mail te zenden aan liesvisscher@live.nl met vermeldng van de excursie
waarom het gaat, en het aantal mensen waarmee u wilt komen.

Van harte Welkom “zolang de voorraad strekt”.
Ellen Aarsman heeft voor IVN afdeling Ronde Venen en Uithoorn veel excursies verzorgd en vooral
ook kinderen enthousiast gemaakt. Onder de oproep: Zet een “Wilde” groene stap in je keuken
bereikt zij veel mensen met haar folder vol heerljke recepten.
Het leek Ellen fijn om ook eens in de Achterhoek excursies te verzorgen. Toen ik haar vroeg was ze
dan ook direct enthousiast en plande haar vakantie speciaal daarvoor in de buurt van Doetinchem.
De excursies duren ongeveer 1,5 uur. Ben je benieuwd naar de folder, hier kun je vast een
voorproefje ervaren: https://www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn/folder-eetbare-planten
Omdat het om unieke kennis gaat willen wij aan verslaglegging doen. Meldt a.u.b. bij aanmelden of
je bezwaar hebt tegen het maken van opnames. Wie een mondkapje wil dragen, zorg zelf voor een
monpakje!
Wij hopen op veel belangstelling en een leerzame inspirerende week

Programma
28 juni zondag Wandeling in landgoed Enghuizen, aanvang 14.00 u bij restaurant Gouden Karper
Dorpsstraat 9, 6999 AA Hummelo.

29 juni maandag Wandeling vanaf boerderij de Klevenhorst van Familie Harm Veeneman.
Start 14.00 u Van Heeckerneweg 13, 6999 AE Hummelo
30 juni dinsdag Buitengebied bij de Bollard en de tuin van Visscher Warmseweg 22 7075 EL
Etten verzamelen 15.00 u Na afloop wat we vinden klaarmaken in hapjes?
1 juli woensdag Tuin van de Kemnade met Willem Beelaerts Kemnade 1, Wijnbergen
aanvang 14.00 u
2 juli donderdag Bedrijf van Henk Jolink Rijksweg 42 6996AC Drempt verzamelen 10.30 u
(kleine groep met boeren)
Möllepad toegankelijke pad Watertap 16.00 u
met Gerard ter Heijne of iemand anders van “Buur maakt Natuur”
3 juli vrijdag

Koekendaal/ Wrange Rekkemseweg 125 Doetinchem Onland aanvang 10.30 u

