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Contactgegevens
Stichting NMP Ermelo
Adres secretariaat: Zwaluwstraat 47
3853 CB ERMELO
telefoonnummer: 0341 55 41 26
e-mailadres: info@nmpermelo.nl
IBAN rekeningnummer: NL76 RABO 0397 7564 02
Thuisbasis
Het NMP heeft zijn thuisbasis in De Witte Heide. Dit is van oorsprong
een fabrieks- en winkelpand. Het is in 2012 geheel gerestaureerd,
sindsdien in gebruik als vergader- en cursuslocatie.
Adres: De Witte Heide
Kerklaan 5a linker zij-ingang
3851 JV Ermelo
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3853 CB ERMELO

Steun ons
Hoewel het NMP geheel uit vrijwilligers bestaat, is het onvermijdelijk
kosten te maken en investeringen te doen. U kunt ons steunen door
donateur te worden voor minimaal € 15,- per jaar. U kunt uiteraard
ook een gift overmaken op IBAN nr.: NL76 RABO 0397 7564 02.
Maakt u er gelijk een automatische jaarlijkse overmaking
van, dan kan het niet worden vergeten. Vanwege onze
ANBI-status is uw gift of schenking onder de geldende
regelgeving fiscaal aftrekbaar.

Zwaluwstraat 47

Stichting Natuur- &
MilieuPlatform Ermelo

Samenwerking
Wij hebben contacten met andere (groene) organisaties in Ermelo
en omgeving. Door uitwisseling delen we lokale kennis en werken
we samen in activiteiten.

Of wilt u iets doen?
Wilt u actief zijn bij het NMP voor een korte klus of voor een groter
project, neem dan contact op via info@nmpermelo.nl. Wij gaan
graag met u in gesprek over uw ideeën en onze mogelijkheden.
Volg ons
Donateurs ontvangen periodiek de Nieuwsbrief, naar keuze op papier
of via e-mail. Wij twitteren regelmatig over actuele onderwerpen
en onze activiteiten en projecten treft u aan op Facebook. Via onze
website kunt u alle onderwerpen van het NMP volgen en teruglezen.
website: www.nmpermelo.nl
Twitter: @NMPErmelo
Facebook: NMP Ermelo

0341-357777 - www.accent.nu
Tekst en foto’s: NMP Ermelo

Deze folder is gedrukt
op FSC papier

Maak kennis met
NMP Ermelo

Ermelose Groene Doener
Wie zijn wij
In de Stichting Natuur- & MilieuPlatform (NMP) Ermelo vinden
verschillende mensen elkaar die affiniteit hebben met de natuur en
het milieu in Ermelo en ruime omgeving. Vrijwilligers die zich voor
kortere of langere tijd inzetten voor een energiebesparingsproject,
duurzaamheidsadviezen, betrokken zijn bij het ontwikkelen van
lessen op scholen, themabijeenkomsten organiseren, de lokale
politiek volgen of bewoners en bezoekers laten zien wat voor moois
er te vinden is in het Ermelose landschap.
Wat doen wij
Wij delen lokale kennis over natuur en landschap. Het uitwisselen
van ervaringen, tips en handigheidjes op milieugebied over
bijvoorbeeld zonnepanelen en composteren doen wij op diverse
manieren. We dragen kennis over met presentaties en cursussen.
Daarnaast is het NMP gesprekspartner van de gemeente Ermelo.
In contacten met gemeentelijke medewerkers en collegeleden
worden standpunten uitgewisseld en adviseren wij over het lokale
natuur- en duurzaamheidsbeleid.
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Donateur worden?
Activiteiten
NMP-vrijwilligers trekken regelmatig met kinderen en volwassenen
de natuur in. Dat kunnen excursies zijn, zoals sporen zoeken,
slootjesonderzoek, een paddenstoelenwandeling of vogels en
wild spotten. Het heelal staat centraal bij de sterrencursussen. Ook
zijn educatieve projecten voor Ermelose basisschoolleerlingen
ontwikkeld, zoals het geschiedenisproject ‘Ermelo 1940 – 1945:
gebeurtenissen en geheimen’, dat wordt ondersteund met
een beleefles buiten en ‘Ermelo is Zó’ over de landschappen in
onze gemeente. Jong en oud zet zich jaarlijks in voor Ermelo
Schoon, het opruimen van zwerfafval. We geven voorlichting
over duurzaamheid en onafhankelijk advies over isolatie,
energiebesparing, zonnepanelen, zonneboilers enz. toepasbaar
in woningen. Ook hebben we contact met de gemeente en de
energiecoöperatie Veluwe-Energie over onderwerpen zoals
grootschalige opwekking en duurzame woningen.
Opendeur
Regelmatig is er een Opendeur op zaterdagmorgen in de thuisbasis
De Witte Heide. Er staat dan een thema centraal op het gebied van
natuur of duurzaamheid.
Natuurtuin De Zandkamp
Vanuit de Stichting NMP Ermelo is als burgerparticipatieproject
de werkgroep Natuurtuin De Zandkamp opgezet. Een groepje
enthousiaste vrijwilligers waaronder imkers, vertegenwoordigers
van de KNNV, vrijwilligers Pelserpad en andere geïnteresseerden
zijn daar aan de slag gegaan. In het gebied ligt op dit moment een
waterplas, het Pelserpad (klompenpad) loopt er doorheen, er is een
grondwal, een bijenstal en ’s zomers een bloemenweide. Ons doel
is de biodiversiteit te vergroten en het gebiedje aantrekkelijker te
maken voor de bezoekers.

Ja,

ik wil ook donateur worden van het NMP en zal na een verzoek
hiertoe de verschuldigde donatie van minimaal € 15,- per jaar
overmaken op IBAN nr.: NL76 RABO 0397 7564 02
t.n.v. Stichting Natuur- & MilieuPlatform Ermelo.

Naam....................................................................................... m/v
Adres..............................................................................................
Postcode........................................................................................
Woonplaats...................................................................................
Telefoonnummer. . ........................................................................
E-mailadres.........................................................................................

Datum............................................................................................
Nieuwsbrief ontvangen op papier / via e-mail

Handtekening. . ...................................................................................

Formulier versturen per post of scannen en e-mailen naar
info@nmpermelo.nl.
Wij gaan zorgvuldig om met uw privacygegevens.

Ontdek Ermelo te voet of per fiets
Wij geven sinds 1998 prachtige handzame Ermelose wandel- en
fietsroutes uit. Elk boekje is voorzien van achtergrondinformatie
en een handige uitklapkaart waarop de route is ingetekend.
Er zijn diverse thema’s zoals: bomen, landschappen, historie,
begraafplaatsen, kunst en ook sporen uit de oorlog. Naast het
gebruik als routeboekje zijn de deeltjes door de uitgebreide
informatie ook als naslagwerkje zeer in trek. Dankzij bijdragen
van sponsoren en de vrijwillige inzet van de samenstellers blijven
de aanschafkosten laag. De wandel- en fietsrouteboekjes zijn o.a.
verkrijgbaar bij de VVV Ermelo en de boekhandels in Ermelo.

Het logo
Het logo van het NMP stelt een eik voor. De kroon van de boom
geeft de grenzen van de gemeente Ermelo weer. De stippen in de
kroon geven het dorp Ermelo en de buurtschappen aan, te weten:
Horst, Telgt, Speuld, Leuvenum, Staverden, De Beek, Houtdorp,
Drie en Tonsel. De samenwerking met de gemeente Ermelo wordt
door de pauw gesymboliseerd.

Wilt u een bijdrage leveren bij de verdere ontwikkeling om dit
gebied op te knappen en aantrekkelijker te maken voor flora en
fauna, neem dan contact met ons op.

