Jaarkalender 2020
>> 2020 is door SOVON en de Vogelbescherming uitgeroepen tot het Jaar van de Wilde Eend.
Er zijn verder veel speciale dagen en weken.... We zetten een aantal daarvan op een rijtje:

JANUARI
1 + 2 jan: Nieuwjaarsvegen Begin het jaar goed door samen met je bezoek
en/of je buren vuur-werkresten en rommel op te ruimen zodat het veilig en
schoon is in de wijk. Kun je daarna gezellig samen alle overgebleven oliebollen
opeten.. https://www.supportervanschoon.nl/
4 jan: Wereld Braille-dag In onze op taal ingestelde wereld is het leven soms
moeilijk voor blinden en slechtzienden. Braille is een speciaal voor blinden
ontwikkeld lees- en schrijf alfabet. Zou u uit al die puntjes wijs kunnen worden?
Tip: ga eens naar het muZIEum in Nijmegen, een bijzondere ervaring!
18 jan: Nationale Tulpendag Naast de molen en de klomp is Nederland
wereldwijd bekend om haar tulpen. Het tulpen-seizoen start met de nationale
tulpendag. Allerlei activiteiten waaronder een grote pluktuin op de Dam in
Amsterdam. Meer informatie op www.tulpen.nl Tip voor leerkrachten: haal
bollen en knollen in de klas en bekijk de ontwikkeling.
22 jan: Nationaal Voorleesontbijt en verder t/m 1 feb. Voorleesdagen. Dit
jaar is het prentenboek "Moppereend" (ISBN: 9789047710646) favoriet.
Moppereend is chagrijnig. Is dat aanstekelijk ??
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/
25-26 jan: Tuinvogel tel weekeinde Gedurende een half uur tellen welke
soorten vogels er in je tuin zitten of vliegen. Op de website interessante
weetjes, herkenningskaarten en tips. https://www.tuinvogeltelling.nl/
Voor scholen speciale actie op 24 jan. Lessuggesties op de site onder scholen.
FEBRUARI
2 feb: Wereld Wetlands Dag (WWD) Wetlands of draslanden zijn waterrijke
gebieden met een bijzondere biodiversiteit. Sinds 1971 is er een wetland
conventie met als doel bescherming en herstel van wetlands. Tijdens WWD zijn
er acties als lezingen en wandelingen om aan het publiek de waarde van
wetlands bekend te maken. Scholen kunnen ook op excursie met IVN of NME
naar bijv. Blauwe Kamer, Leeuwense Waard, Wetland Passewaaij enz.
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3-7 feb: Week van de Circulaire Economie Met op woensdag de Dag van de
opknapper (reparateur). Leer, ook als ondernemer, circulair te denken:
herbruikbaarheid van producten en grondstoffen, nieuwe business modellen
enz. Tijdens deze week door het hele land bijeenkomsten, masterclasses,
cocreatiesessies en keynotes. http://circulaireeconomieweek.circulairondernemen.nl/
Ga met leerlingen naar de milieustraat, een kringloopwinkel, Repaircafe enz.
3-10 feb: Week van het oorsuizen Stel je eens voor: vierentwintig uur per dag
herrie in je hoofd. Ruim 1 miljoen mensen in Nederland hebben hiermee te
maken. Het aantal stijgt, vooral onder jongeren.
https://www.stichtinghoormij.nl/pages/nl-nl/tinnitus/week-van-het-oorsuizen2020 Bespreek met kinderen gevaar van te harde muziek, gehoorschade.
7 feb: Warme Truiendag Doe een warme trui aan, zet de verwarming een
graad lager en bespaar daarmee zo'n 6 % energie. Op de website veel tips en
ideetjes om uit te voeren thuis, op het werk of in de school. Een echte
energieke uitdaging... http://www.warmetruiendag.nl/
Leuk om op school ook mee te doen. Op de site lessuggesties.
MAART
Op 3 mrt. is het World Hearing Day Deze dag is door de WHO in het leven
geroepen om extra aandacht te vragen voor gehoorproblemen.
Thema 2020: Laat gehoorverlies je niet beperken!
https://www.stichtinghoormij.nl/items/nl-nl/agenda/voor-iedereen/worldhearing-day-2020
3 mrt: Wereld Wilde Dieren dag Op deze dag vieren we de waarde van wilde
flora en fauna, inclusief ecologische, genetische, sociale, wetenschappelijke
economische, , educatieve, culturele, recreatieve en esthetische
eigenschappen. Tip: de film “De wilde stad” geeft er een mooi beeld van.: wilde
dieren bij jou in de buurt, in je achtertuin, het park enz.
In dierentuinen kun je natuurlijk veel wilde dieren zien in een aangepast milieu.
9-15 mrt: Nationale week zonder vlees Proberen en proeven is geloven…
Vegetarisch eten is niet saai, smakeloos of ingewikkeld. Het is een kleine moeite
met een onvoorstelbaar positieve impact op mens, dier en milieu. Met elke
week een dagje zonder vlees maken we samen het verschil voor de toekomst
van onze planeet. Recepten te over, google maar!
9-15 mrt: Week van de Nestkast Voor veel vogels betekent de lente het begin
van het broedseizoen. Goede natuurlijke huisvesting in dorpen en steden is
voor vogels steeds moeilijker te vinden. Help de vogels door het ophangen van
een nestkast. https://www.weekvandenestkast.nl/
13-14 mrt: Nederland Doet Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale
initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk
actieve burgers voor de samenleving zijn. Iedereen wordt opgeroepen om (een
deel van) een dag de handen uit de mouwen te steken en een klus mee te
doen. Dat kan voor wijk, vereniging, school, kerk enz. www.nldoet.nl
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14 mrt: Internationale actiedag voor de Rivieren om stil te staan bij het belang
van rivieren en aandacht te hebben voor (te) grote waterbouwkundige werken
in de rivieren (zoals dammen) die schade toe kunnen brengen aan het
ecosysteem. Ga eens mee op excursie met het IVN of op dwaaltocht met NME.
14 mrt: World Kidney Day heeft als doel bewustwording creëren over het
belang van onze nieren en terugdringen van de frequentie en de impact van
nierziekten (en bijbehorende gezondheidsproblemen). Gezonde voeding helpt
veel problemen te verminderen/voorkomen. www.worldkidneyday.nl
15 maart: Nationale Pannenkoekdag De dag dat basisschoolleerlingen door
heel het land pannenkoeken bakken voor ouderen in de buurt.
Natuurlijk ook heel leuk als mensen voor elkaar /buurtbewoners/ouderen pannenkoeken bakken

Nodig: meel, melk en eieren.
16-22 mrt: Brain Awareness Week In de jaarlijkse Brain Awareness Week wordt
internationaal aandacht gegeven aan de hersenen. Hoe werken zij? Hoe
worden ze ziek? Wat is het belang van de neurowetenschappen voor mens en
maatschappij?
16 t/m 21 mrt: Week Nederland Schoon Zwerfafvalweek met de Landelijke
Opschoondag op zaterdag. Voor scholen, organisaties, burgers en jutters:
handen uit de mouwen, zwerfafval in de zak of prullenbak. Ploggen, trashhunting enz. Ook Waaljutters en Buurtjutters gaan aan de slag..
Bij de gemeente kunt u materialen krijgen en bij het NME leuke lessuggesties.
http://www.nederlandschoon.nl/supporter-van-schoon .

18 mrt: Global Recycling Day Derde editie van dit jaarlijks evenement met als
thema 'Recycling heroes’. Focus ligt op de jeugd, educatie en innovatie. Lees
meer hierover op https://www.globalrecyclingday.com/

18 mrt: Boomfeestdag Een dag om met kinderen (fruit)bomen en struiken te
planten, zo mogelijk (ook) op een groen schoolplein of in de schooltuin.
Sta ook eens stil bij het openbaar groen en bij het werk van de vele
boomkwekerijen. http://www.boomfeestdag.nl/

20 mrt. begin van de lente. Wanneer dit is, is bepaald op basis van een
afspraak: “als de dag en de nacht even lang zijn”. De zon passeert dan de
evenaar.
21 mrt Werelddag van de bossen (VN): om het bewustzijn van het belang van
alle typen bossen en de bomen buiten de bossen te verhogen.
Ga met een boswachter of natuurorganisatie mee op excursie en ontdek het
bos.
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22 mrt: Op Wereld Waterdag wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor de
wereldwijde waterproblematiek. Met acties als 'Walking for water' staan we stil
bij het probleem van schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen in
veel derdewereld landen. Meer informatie op
http://www.wandelenvoorwater.nl/
23 mrt: Wereld Meteorologiedag (VN) Geeft het belang aan van internationale
samenwerking op meteorologisch gebied en het bevorderen van
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van weer en klimaat.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meteorologie

28 mrt: Landelijke Compostdag Met het gratis uitdelen van compost worden
burgers bedankt voor hun inspanning om gft-afval en groenafval gescheiden
aan te leveren. Bovendien kan iedereen kennis maken met compost dat zowel
voor de bodem als voor het milieu van grote waarde is. Informatie op
http://compostdag.nl/

28 mrt: Earth Hour Miljoenen mensen, bedrijven en gemeentes wereldwijd
doen op hetzelfde tijdstip een uur lang het licht uit voor de aarde.
https://www.wnf.nl/nieuws/acties-en-evenementen/earth-hour.htm

29 mrt: We zetten om 02.00 uur de klok één uur vooruit i.v.m. het begin van de
zomertijd 2020. In de Europese Unie loopt de zomertijd tot de laatste zondag
van oktober.

Een eigen (groente)tuintje? In het voorjaar beginnen met zaaien en planten om
later in het seizoen je eigen groenten te eten en/of bloemen te plukken. Veel
tips en leuke ideetjes, ook voor mensen die geen groene vingers hebben, zijn te
vinden op www.makkelijkemoestuin.nl
APRIL
2 apr Wandel naar je werk dag Deze nationale campagne roept heel
Nederland op om (een deel van de afstand) naar het werk te lopen. Van bus
naar bureau of van voordeur naar kantoordeur. https://wandelnet.nl/wandelnaar-je-werk-dag-2019 Leuk idee voor scholen: wandel naar school en blijf
wandelend naar school komen en weer gaan!
4 apr Wereld Zwerfdierendag Een dag om even stil te staan bij die vele
miljoenen dieren die dagelijks zwervend door het leven moeten gaan. Honger
en dorst, ziekte of gewond zijn, mishandeling en vergiftiging zijn voor deze
dieren de normale zaken van het leven van alle dag. Ga eens kijken bij het asiel
en de dierenopvang…. http://wereldzwerfdierendag.nl/
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4-5 apr: Kom in de Kas Het jaarlijkse publieks-evenement van de Nederlandse
glastuinbouw (groenten-, bloemen- en plantentelers). Kun je met eigen ogen
zien hoe alles groeit en bloeit onder glas en wat de telers allemaal (moeten)
doen. Veel achtergrondinformatie en locaties op de site
http://www.komindekas.nl/kom-in-de-kas/
6-12 apr: Week van de Teek Of u nu beroepsmatig in het groen komt of als
recreant van de natuur geniet, u doet er goed aan om aandacht te besteden
aan teken en tekenbeten en aan de mogelijke gevolgen van de ziekte van Lyme.
Veel informatie op http://www.weekvandeteek.nl/
O ja, een gewaarschuwd mens weet dat hij/zij gerust kan gaan genieten in de
natuur als je daarna jezelf maar controleert op teken!
7 apr: Nationale Buitenlesdag Buiten spelen en leren is goed voor het
kinderbrein: met meer sport en spel, meer beweging, een beter lichaamsbesef
en meer vrije speeltijd kunnen kinderen sociaal en cognitief beter presteren.
Bestel via de site de buitenlesbundel en doe mee als school/groep. Info op:.
https://buitenlesdag.nl/
7 apr: Wereldgezondheidsdag Op deze dag wil de World Health Organization
(VN) aandacht vragen voor programma’s die de gezondheid van de
wereldbevolking verbeteren.
8 apr: Nationale poepdag Je poep kan je heel veel vertellen over je gezondheid.
We doen er soms lacherig over maar we weten weinig over wat er in ons lijf
gebeurt tussen voeding eten en poepen. Als je weet/ leert hoe je lichaam
werkt, dan heb je daar je hele leven iets aan. En het begint allemaal met wat je
in je mond stopt… https://www.mlds.nl/nationale-poepdag/

18-19 apr Nationale Bijentelling Wat zoemt er in jouw achtertuin? Er leven in
NL bijna 360 soorten wilde bijen Wij willen graag weten waar ze wonen en met
hoeveel ze zijn zodat we ze beter kunnen helpen. Kijk voor alle informatie op de
website van Nederland Zoemt.

20-27 apr Week van het tweedehands textiel Ieder jaar gooit een Nederlander
gemiddeld veertien kilo kleding en textiel in de vuilnisbak. Zonde. Het is beter
wanneer dat ingezameld en opnieuw gebruikt, o.a. kringloop en recycling.
Goede ideeën zijn ruilbeurzen. https://www.weekvantweedehandstextiel.nl/
22 apr: De Dag van de Aarde (Engels: Earth Day) is een jaarlijks terugkerend
evenement dat plaats vindt in 192 landen. De dag heeft als doelstelling mensen
te laten nadenken over hun consumenten-gedrag en de invloed hiervan op de
aarde. Uitleg en een programma op http://earthdaynetherlands.com/
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22 apr: Landelijke zaaidag “Zaaien doet zoemen” Bijen en andere insecten
worden bedreigd omdat het voedselaanbod afneemt. Help deze dieren door
geschikte bloemen te planten of zaaien. Informeer evt. bij imkervereniging via
www.BijBewustBetuwe.nl voor hulp. Zoek geschikte drachtplanten (planten die
nectar en/of pollen (=stuifmeel) leveren) via www.drachtplanten.nl
MEI
1-17 mei: Tijdens de Week van Ons Water in het voorjaar gaat het vooral over
(voldoende) schoon water en gebruik van water in en om het huis.
Ons Water heeft als doel het water- en risico-bewustzijn in Nederland te
vergroten. https://www.onswater.nl/onderwerpen/week-van-ons-water
4-10 mei Week van Groenten en Fruit Een week waarin lekker eten van
groenten en fruit centraal staat. Vooral wanneer ze lokaal geproduceerd zijn en
in lokale restaurants genuttigd worden: korte ketens. Kijk op ideetjes op
https://www.defruitmotor.nl/ en ook op https://weresmartworld.com/nl/deweek-van-de-groenten-en-fruit
9 mei: Dag van de Fairtrade Op World Fair Trade Day wordt wereldwijd
aandacht gevraagd voor de impact van eerlijke handel voor miljoenen boeren in
ontwikkelingslanden. (2e zaterdag in mei, vaak als onderdeel van een fairtrade-week)
http://maxhavelaar.nl/campaigns/world-fair-trade-day

9-10 mei: Molen en gemalen dag Naast het draaien en malen met molens
worden bij een groot aantal molens allerlei activiteiten georganiseerd, van
pannenkoeken bakken tot muziekfeesten en markten. Locaties zijn te vinden op
http://www.nationalemolenengemalendag.nl/
11-19 mei : Vogelweek Mei is de mooiste maand om vogels te kijken. In
samenwerking met SOVON Vogel-onderzoek Nederland, vogelwerk-groepen en
tientallen vrijwilligers worden door het hele land excursies gehouden voor
iedereen die zelf buiten vogels wil kijken. Kijk op o.a. website van IVN en NVWC
voor excursies in Rivierenland.
9 mei is de internationale dag van de trekvogel
18 mei: Op Plantendag is het de bedoeling zoveel mogelijk mensen
gefascineerd te laten raken over planten en het belang van planten voor de
maatschappij: onder andere in de landbouw, voedselproductie, bosbouw en
afgeleiden zoals papier, hout en medicijnen. Ga zelf eens kijken bijv. bij de
diverse botanische tuinen of via excursies met IVN. Locaties op
https://www.botanischetuinen.nl/agenda/
22 mei: Wereld Biodiversiteitsdag De door de Verenigde Naties uitgeroepen
dag van het jaar, waarop aandacht wordt gevraagd voor alles wat op aarde leeft
en het evenwicht tussen plant, dier en mens. Kom zelf ontdekken wat
biodiversiteit betekent op natuurterreinen, boerderijen of botanische tuinen.
www.biodiversiteitsdag.nl
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24 mei: Dag van het Park Vraagt aandacht voor het binnenstedelijk groen. Veel
parken worden op deze dag omgetoverd tot levendige ontmoetingsplaatsen
waar jong en oud zich de hele dag vermaken met zowel culturele, sportieve als
culinaire activiteiten. Ideetjes op http://www.natuurenbos.be/dagvanhetpark

Op 28 mei wordt de Landelijke Fiets (samen) naar je werk dag gehouden.
Milieubewust, sportief en gezellig. Meld je aan op de site, steun daarmee een
goed doel en maak kans op een leuke prijs. www.fietsnaarjewerkdag.nl. O ja, je
kunt natuurlijk op elke andere dag ook naar je werk of school of hobby fietsen..
25 mei-1 juni: Week van de Biologie laat zien hoe mooi en belangrijk de
biologie is. Zowel in de natuur als in bedrijven en instellingen. Laat ook zien hoe
boeren en natuur samen kunnen gaan. Locaties en data van activiteiten staan
op https://www.weekvandebiologie.nl/ Voor leerkrachten: kijk voor lesideetjes
ook op de site van de organisatie erachter nl www.nibi.nl
Data nog niet bekend : De Ri4daagse 2020
Dit is een vierdaagse expeditie langs en op de grote rivieren richting de
Noordzee. Het is een echte ontdekkingstocht, waarbij de beleving van de
dynamische riviernatuur en rijke cultuurhistorie centraal staan. Kijk af en toe op
http://www.ri4daagse.nl/ om te zien of data en route al bekend zijn..
JUNI
1 juni Wereld Melkdag Op deze dag worden alle aspecten van melk onder de
aandacht gebracht en wordt stil gestaan bij de rol van melk in onze voeding
https://www.nzo.nl/nl/nieuws/1-juni-is-wereldmelkdag/
1-5 juni EU Green Week is het grootste jaarlijkse evenement op de kalender
van het Europese milieubeleid. In 2020 wordt gefocust op de natuur en
biodiversiteit . Meer info op https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2020_en
5 juni: Wereld Milieu Dag (World Environment Day) Initiatief van de United
Nations Enviromental Program (UNEP) om wereldwijd de milieuproblematiek
onder de aandacht te brengen. Deze dag heeft binding met de Dag van de
Aarde, 22 april.
10 juni: Buitenspeeldag Op een speelse manier aandacht vragen voor een
kindvriendelijke inrichting van buurten en straten. De actie doet een beroep op
buurtbewoners en voorbijgangers om hun verkeersgedrag onder de loep te
nemen. http://www.jantjebeton.nl/buitenspeeldag/ ’s Ochtend buitenles op school??
12-14 juni zijn de landelijke Slootjesdagen van het IVN. Ga met uw (klein)kinderen ontdekken wat er leeft en groeit in en om de sloot of plas. Er zijn
overal excursies etc. Bekijk het aanbod op de website van IVN en/of op onze
Facebookpagina. https://www.ivn.nl/slootjesdagen-2020 Scholen kunnen
natuurlijk via NME een slootjesles boeken of materialen lenen om zelf een
slootjes-onderzoek te doen met de klas.
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13-21 juni Nationale Tuinweek & 20-21 juni Tuinenweekend Thema voor 2020:
De eetbare Tuin: fruit, kruiden enz. gewoon tussen sierplanten. Het vergroenen
van steden en dorpen levert niet alleen een bijdrage aan een grotere
biodiversiteit. Meer groen en minder bestrating zorgt ook voor een betere
waterberging en voorkomt overbelasting van rioleringen. O ja: ook de
schooltuin kan veranderen in een eetbare tuin. https://www.groei.nl/tuinweek/over.
15 juni: Wereld Winddag (global windday) Deze dag is in het leven geroepen
om de overheid en het bedrijfsleven te bewegen meer werk te maken van
windenergie (in energietransitie) en positieve betrokkenheid bij het publiek te
vergroten. Op de open dag kan het publiek windturbines bekijken. Locaties en
data in regionale weekbladen. Scholen kunnen natuurlijk onder schooltijd een
afspraak maken om een windmolen te bezichtigen, bijv. via lokale coöperatie.
17 juni: Internationale dag tegen verwoestijning en droogte die vaak optreedt
als gevolg van klimaatverandering en/of verkeerd gebruik van de grond.
https://www.watereducatie.nl/agenda/46-internationale-dag-tegenverwoestijning-en-droogte
19-20 juni: Nachtvlindernacht Verspreid door heel Nederland wordt naar
nachtvlinders gekeken. Nachtvlinders zijn normaal gesproken niet zo
gemakkelijk te zien en dus moeten ze gelokt worden. Dat gebeurt door experts
met speciale lampen en evt. met stroop. Informatie en locaties op
http://www.nachtvlindernacht.nl/ Echt indrukwekkend om keer mee te doen.
19-28 juni: Week van de invasieve soorten Deze niet oorspronkelijke soorten
vormen een bedreiging voor de biodiversiteit. Bewustwording, monitoren,
kennis delen en natuurwerkdagen (om bijv. planten uit te steken) zijn
onderdeel van deze week. https://www.weekvandeinvasieveexoten.nl/
20 juni: Dag van de (duurzame) Bouw Op deze dag worden in het hele land
eenmalig grote, middelgrote en kleine bouw- en infraprojecten opengesteld
voor het publiek. https://www.debouwmaakthet.nl/dagvandebouw/
23 juni: Olympic Day Honderdduizenden mensen van jong tot oud nemen op
deze dag deel aan diverse sportieve activiteiten, waarbij de Olympische
waarden Excelleren, Respect en Vriendschap centraal staan. (in ruim 160
landen) https://www.nocnsf.nl/olympicday
29 juni: Modderdag Tijdens ModderDag ontdekken kinderen wat modder is,
hoe je er mee kunt spelen en wat de verbinding met de aarde voor hen
betekent. https://www.ivn.nl/modderdag En het is - voor jong en oud- zo leuk
om een keer vies te mogen worden!
JULI
11-12 juli: Landelijke Open Imkerijdagen Altijd al nieuwsgierig geweest naar
het werk van imkers en waarom bijen belangrijk zijn? Ga naar de open dagen en
kom veel te weten! Proef er honing, bouw of koop een bijenhotel, zaai
bloemen-mengsels. Voor adressen en informatie is de site
www.bijenhouders.nl
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Vanaf juli tot oktober loopt het plukseizoen in de meeste pluktuinen. Wat dat
zijn en waar u die kunt vinden en nog heel veel interessante tips over
workshops en dergelijke ziet u o.a. op www.pluktuinen.nl en
www.mooiwatplantendoen.nl
In de zomermaanden kunt u heerlijk struinen langs de rivier met Rivier Actief.
Bekijk de dwaalfilm op http://www.dwaalfilm.eu/ en boek een excursie via
http://rivieractief.nl/ U kunt zich hier ook aanmelden voor de Ri4daagse in het
najaar (augustus/september).
AUGUSTUS
medio juni en aug.: Betuwse Open Tuinen Route Kijk en geniet van een aantal
prachtige particuliere tuinen die tijdens deze route-dagen opengesteld zijn voor
publiek. Beschrijvingen en locaties op www.betuwsetuinenroute.nl
Landelijk zijn er veel open tuinen in weekend van 20-21 juni.
1-2 aug.: Tuinvlindertelling In dit eerste weekeinde van augustus tel je een
kwartiertje (of langer) welke vlinders er in je tuin zitten of vliegen. Een
duidelijke uitleg en mooie zoekkaarten op www.vlindermee.nl
29-30 aug. Nacht van de Vleermuis Een vleermuis-excursie is een mooie kans
voor jong en oud om meer te weten te komen over vleermuizen en ze zelfs te
horen en te zien! http://www.nachtvandevleermuis.nl/
SEPTEMBER
De gehele maand september staat Nederland in het teken van de Groene
Maand. Een campagne die aandacht vraagt voor de natuur en het Nederlandse
landschap. Op de website www.groenemaand.nl staan honderden groene
activiteiten en natuurexcursies.
1 sept.: Duurzame Dinsdag Al vele jaren worden duurzame ideeën uit de
samenleving verzameld om deze aan te bieden aan het kabinet. Heeft u een
duurzaam idee, geef het door voor in de koffer via www.duurzamedinsdag.nl
1-7 sept: In de Verspillingsvrije week worden consumenten uitgedaagd om zo
min mogelijk voedsel weg te gooien. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer
eten en drinken we redden. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook
gunstig voor je portemonnee. Doe ook mee!
https://samentegenvoedselverspilling.nl/verspillingsvrij/
4-5-6 sept: Fête de la Nature brengt mensen in de natuur door mensen zelf
evenementen in het groen te laten organiseren. Dat kan overal zijn, van wilde
natuur tot stadspark. Van een speurtocht door het bos, soep maken van
zelfgeplukte, wilde planten, theeschenken in een moestuin of een snelcursus
natuurfotografie. http://fetedelanature.nl/
7 sept. Nationale grondstoffendag Met deze dag wordt aandacht gevraagd
voor de opgave en nieuwe rol van overheden op het gebied van hergebruik en
op het opwaarderen van de reststromen. Overheden spelen een belangrijke rol
om samen te werken aan Nederland circulair 2050.
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12-13 sept: Open monumentendag met tal van activiteiten, zoals
tentoonstellingen, rondleidingen, fietsroutes, wandelingen,
muziekvoorstellingen enz. In 2020 staat educatie centraal. Het thema is
“leermonument”. Info en locaties op
https://www.openmonumentendag.nl/thema-2020-leermonument/
Zaterdagen in sept.: Appelplukdagen
Elk jaar kun je op een groot aantal locaties terecht om zelf je eigen appels te
plukken. Adressen op http://www.nfofruit.nl/appelplukdag/
Ook zijn er in sept./okt. veel oogstfeesten. Hou de lokale kranten in de gaten
voor locaties en data.
19 sept.: Keep it Clean day We ruimen al het zwerfafval van Nederland op!
Met z’n allen tegelijk, op dezelfde dag. Met bedrijven. organisaties. instanties
en op alle scholen! En ook met de buren in de wijk. We maken het schoon en
houden het schoon. Kijk op www.keepitcleanday.nl/ voor tips.
14-20 sept.: Europese week van de duurzame mobiliteit Bewustwording en
verandering van het vervoersgedrag door alternatieven voor de auto aan te
bieden. Fiets naar je werk, neem het OV en Groene Voetstappen zijn onderdeel
van deze actie. Voor scholen: www.groenevoetstappen.nl
20 of 22 sept.: Autovrije dag De duurzame mobiliteitsweek wordt afgesloten
met een autovrije dag waarop steden en gemeenten zones instellen die alleen
toegankelijk zijn voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.
21-27 sept. is de Bewuste Vis Week: Door te kiezen voor vis met het groene
ASC- of blauwe MSC-keurmerk help je het doel: Voldoende vis in zee en
gezonde oceanen, meren en rivieren.
https://www.msc.org/be/bewustevisweek
In de 5e week van het schooljaar een week lang Groene Voetstappen
verzamelen door lopend of fietsend naar school te komen (in plaats van
gebracht te worden met de auto). Dat is goed voor het milieu, gezond en veilig.
Veel info en lessuggesties op www.groenevoetstappen.nl
Op 23 sept is het Kraanwaterdag. In Nederland hebben we het beste
kraanwater ter wereld. Het is van topkwaliteit, lekker, duurzaam en gezond. De
Nederlandse drinkwaterbedrijven zetten zich gezamenlijk in om het drinken van
kraanwater te stimuleren. https://www.kraanwaterdag.nl/
De VN heeft 23 sept erkent als Internationale Dag van Gebarentalen.
Op 26 sept. Is het WereldDovenDag Belangrijkste doelen: meer bekendheid
geven aan doofheid en gebarentaal, voorlichting en netwerken.
Kunt u een gesprek voeren “met uw handen” dus zonder woorden te
gebruiken? En realiseert u zich hoeveel doven en slechthorenden missen van
onze gesprekken, zeker met al het achtergrondlawaai (muziek) ?
Op 26 sept. is het Burendag, het jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert
met je buren en de buurt. Een dag waarop je gezellig samenkomt en waarbij
veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Dit kan eten zijn maar
ook de wijk schoonmaken of opknappen, nestkastjes ophangen enz. . Kijk voor
tips en meer op www.burendag.nl
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26 sept. Europese Dag van de Paddenstoel Met o.a. veel excursies om meer te
weten te komen over soorten en leefgebieden van paddenstoelen
https://www.mycologen.nl/
Het IVN heeft in het najaar een paddenstoelencampagne, dus doe mee.
OKTOBER
De Bodemdierendagen 2020 zijn van het weekend vóór tot en met het
weekend ná Dierendag. Voor een safari hoef je niet naar Afrika! Duik gewoon je
tuin in en ontdek hoeveel er leeft in de grond. Van loopkever tot miljoenpoot,
en van mier tot regenworm. Voor activiteiten, tips en mooie zoekkaarten:
https://bodemdierendagen.nl/ Ook leuk voor kinderen.
30 sept t/m 11 okt.: Kinderboekenweek om het plezier van lezen bij kinderen
te bevorderen. Dit jaar is het thema En toen?! Waarbij kinderen de
geschiedenis induiken. www.kinderboekenweek.nl . Kijk ook eens op
https://www.rianvisser.nl/kinderboekenweek/ over de prentenboeken bij het
thema.
Buy Nothing New-maand Een maand die draait om bewuste consumptie:
nadenken over waarom we zoveel spullen nieuw kopen. En rijker worden van
wat we al hebben, kunnen huren, ruilen of weggeven, 2e hands spullen,
immateriële dingen enz. www.buynothingnew.nl
3 okt: Nationale Kringloopdag Om te laten zien welke goede dingen
kringlooporganisaties doen voor mens en milieu zetten zij een keer per jaar, op
de eerste zaterdag van oktober hun deuren open. Ga zelf ‘schatgraven’ in een
kringloopwinkel. www.kringloopdag.nl
3-4 okt.: Het Weekend van de Wetenschap is het podium van de toekomst. Je
beleeft live wetenschap & technologie. Kijk achter de schermen bij musea,
bedrijven, instituten, universiteiten en instellingen op meer dan 200 locaties.
www.hetweekendvandewetenschap.nl
4 okt. : Dierendag Een dag waarop we onze huisdieren centraal zetten en ze
extra verwennen. Wakker Dier heeft dierendag omgedoopt tot
EetGeenDierenDag ter bewustwording van de dieren in de vee-industrie.
Medio okt: Nationale recycleweek (datum nog niet bekend) In Nederland is
vorig jaar zo’n 166 miljoen kilo aan afgedankte elektrische apparaten en lampen
gerecycled en dit kan nog veel hoger worden! Meedoen is heel makkelijk, gooi
je apparaten en lampen nooit weg maar lever ze in. Er zijn voor het onderwijs
ook acties m.b.t. E-waste inzamelen. https://www.heelhollandrecyclet.nl/
10-10: Dag van de Duurzaamheid maakt aan Nederlanders duidelijk hoeveel
goede duurzame initiatieven er al zijn en dat al die initiatieven samen een
krachtige duurzaamheids-beweging vormen, waarbij iedereen aan kan haken.
Duurzaamheid is niet moeilijk of ver weg, wel urgent. Voor scholen is er een
voorleesactie over een duurzaam thema. www.dagvandeduurzaamheid.nl
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10-25 okt: Bij de Week van Ons Water in het najaar ligt de nadruk op de
bescherming tegen het water en wateroverlast. Ons Water heeft als doel het
water- en risico-bewustzijn in Nederland te vergroten. Voor activiteiten, kijk op
https://www.onswater.nl/onderwerpen/week-van-ons-water en https://www.hohohoosbui.nl/

16 okt. Wereldvoedseldag en 17 okt. Wereld Armoededag. Wereldwijd wordt
er meer dan voldoende voedsel geproduceerd. Deze dagen staan we stil bij
honger, voedselverspilling en een eerlijkere verdeling van voedsel. Allemaal
met als doel wegen te verkennen naar een wereld waar uiteindelijk alle mensen
gewoon iedere dag voldoende, gezond en lekker kunnen eten.
https://voedselbankennederland.nl/week-van-de-voedselbanken/
24 okt.: Nacht van de Nacht Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de
nacht is. Door het hele land worden evenementen georganiseerd in het donker
en doven bedrijven en gemeenten lichten van gebouwen, op kerken en de
reclameverlichting. http://www.nachtvandenacht.nl/
25 okt: We zetten om 03.00 uur de klok één uur terug i.v.m. het einde van de
zomertijd 2020. Wintertijd is in feite de normale tijd . Tijdens de zomertijd
wordt er afgeweken van deze standaardtijd.
NOVEMBER
De Natuurwerkdag vormt de aftrap van de Gelderse Groene jeugdmaand om
zoveel mogelijk jonge handen in Gelderland uit de mouwen te krijgen. IVN
Gelderland en St. Landschapsbeheer (SLG) helpen vrijwilligers-groepen om in de
maand november beheeractiviteiten in het prachtige Gelderse landschap te
organiseren voor jeugd van 8 tot 25 jaar. Kijk op www.groendichterbij.nl
2-6 nov.: Het Nationaal Schoolontbijt wijst kinderen op een lekkere, gezonde
en gezellige manier op het belang van een goed ontbijt. Samen met je groep
ontbijten op school: lekker brood, gezond beleg en drinken, vers fruit en
groenten en vrolijke placemats en folders met ontbijttips voor de ouders.
www.schoolontbijt.nl En daarna elke dag gezond ontbijten…
7 nov.: Natuurwerkdag Jong en oud kan op deze dag werken aan het behoud
en herstel van natuur en landschap dichtbij huis! De Natuurwerkdag is een
initiatief van LandschappenNL. Kijk voor achtergronden en alle locaties op
www.natuurwerkdag.nl en geef je op om mee te doen.
7-11 nov. Zero Waste Week en 15-23 nov. Europese Week van de Afvalvermindering. 3 R’s en een schoonmaak: Reduce waste(verminder afval),
Reuse products (hergebruik producten) en Recycle material (recycl materialen).
Het blijft een grote uitdaging, doet u deze week -en daarna- ook mee?
https://lerenvoormorgen.org/agenda/88-de-europese-week-van-deafvalvermindering
19 nov.: Wereld Toilet Dag (VN). Op deze dag wordt extra aandacht gevraagd
voor feit dat 2,5 miljard mensen niet beschikken over normale sanitaire
voorzieningen. Jaarlijks sterven 800.000 jonge kinderen aan diarree, per dag
2.200 kinderen, zo’n 70 volle schoolklassen per dag!
http://www.wereldtoiletdag.nl/

NME Rivierenland

Jaarkalender 2020

Pagina 12 van 13

28 nov.: Elk jaar wordt wereldwijd de Internationale Niet-Winkeldag gehouden:
een dag van vrolijk en kritisch protest tegen de Westerse overconsumptie.
Opeens is er ruimte voor de dingen die echt tellen: een boek lezen, een leuk of
filosofisch gesprek voeren, luisteren naar de vogels, een potje schaken, niks
doen en onthaasten. Ga voor de belevenis . www.koopniets.nl
Recycle Sint: Veel kinderen hebben bergen speelgoed. De Sint (of de Kerstman)
doet daar jaarlijks een schep nieuw spul bovenop. Dat kan anders, bewijst
‘Recycle Sint’. Ouders kunnen speelgoed stiekem onderling ruilen, voor mooi
gevulde schoenen. Kijk voor info op https://recyclesint.org/ Kunt u niks
vinden, dan is er altijd ook nog de Kringloopwinkel..
DECEMBER
Op 5 dec. is het Wereld Bodem Dag en vragen wereldwijd honderden
organisaties aandacht voor onze bodem. Info en tips voor iedereen op
https://www.staatsbosbeheer.nl/wereld-bodem-dag (World Soil Day)
7 dec.: Dag van de (groene) Vrijwilliger Vrijwilligers zijn de smeerolie van onze
maatschappij. Waar zouden we zijn als zij ophouden met al hun werk? Ook
NME centra en natuurorganisaties draaien (voor een heel groot deel) op
vrijwilligers! Deze dag is een uitgelezen kans om vrijwilligers te bedanken voor
hun inzet. Dat kan met een cadeautje, een feest, een uitstapje, een kaartje met
een compliment etc..

Kijk ook regelmatig op de Facebookpagina van NME Rivierenland voor interessante tips
en weetjes plus lokale activiteiten: https://nl-nl.facebook.com/nmerivierenland/
En bezoek naast onze website www.nmerivierenland.nl ook de websites van onze 4 NME
centra* voor allerlei wetenswaardigheden en links over diverse onderwerpen.
* = te vinden onder Wie-Wat-Waar.

Samenstelling: Annemieke NME Betuwe, December 2019
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