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Nieuwsbrief IVN Nijkerk   Beleef de natuur!               

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Hartje Winter  

In de winter naar buiten? Jazeker! Ook in de winter valt er namelijk genoeg te ontdekken en zijn er 

verrassende dingen te doen in de natuur. Om buitenspelen in de winter te stimuleren biedt IVN 

Natuureducatie met Hartje Winter een reeks sprankelende winterse buitenactiviteiten. Ontwikkeld 

voor verschillende leeftijdsgroepen, speciaal voor de kinderopvang. De landelijke campagne Hartje 

Winter 2022 start op maandag 10 januari en loopt tot en met 28 januari.  

 

Nationale Tuinvogeltelling 

Doe mee op 28, 29 en 30 januari mee met de Nationale Tuinvogeltelling. Het is leuk en leerzaam. 

Het grootste citizen science project van Nederland levert een momentopname van de aantallen vogels 

die in Nederlandse tuinen aanwezig zijn. In combinatie met de resultaten van andere jaren en met 

andere tellingen levert dit een beeld van de ontwikkelingen in het belang van tuinen voor vogels. Klik 

hier voor aanmelden. 

Alles uit de kast!  

Zet 'm alvast in je agenda: op vrijdag 11 februari 2022 vieren we de 

alweer 16e Warmetruiendag! Meedoen is simpel: zet de verwarming 

lager, trek een extra warme trui aan en bespaar 6% energie en 

koolstofdioxide (CO2) per graad. Als heel Nederland op 1 dag 1 graad 

lager stookt, besparen we 6,3 miljoen kilo CO2! Doen we dat een heel 

stookseizoen lang, dan besparen we maar liefst 1 megaton CO2! Kijk 

hier wat je allemaal kunt doen.  

Nieuwsbrief voor leden, donateurs en belangstellenden – Februari 2022 

https://www.ivn.nl/hartje-winter/over-hartje-winter
https://www.ivn.nl/hartje-winter/over-hartje-winter
https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/nieuwsbrief/?code=DN107236
https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/nieuwsbrief/?code=DN107236
https://www.warmetruiendag.nl/
https://www.warmetruiendag.nl/
http://www.ivn.nl/afdeling/nijkerk
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2022 Jaar van de Merel  

De merel is de talrijkste broedvogel van Nederland. In de afgelopen twee eeuwen ontwikkelde de soort 

zich van schuwe bosvogel naar bekende tuinvogel. Tot de eeuwwisseling namen merels in aantal toe, 

maar vanaf 2016 verdween bijna een derde van de populatie. Waarschijnlijk deels als het gevolg van 

het Usutu-virus, maar de precieze oorzaken weten we niet. Deze plotselinge afname is reden om de 

merel beter te gaan onderzoeken. We weten opmerkelijk weinig over deze soort, terwijl hij dicht bij ons 

leeft. Daarom roepen Vogelbescherming Nederl and en Sovon het Jaar van de Merel uit. Lees verder.  

 

  

 Check voor het actuele nieuws, alle activiteiten 

en meer: de website van IVN Nijkerk. 

Met gezonde en groene groeten, de redactie 

Uitnodiging van de 

hoogstambrigade 

Wil je een ochtend lekker in 

de buitenlucht aan het werk 

en wil je wat leren over hoe 

snoei je fruitbomen? 

Zaterdag 12 februari 

gaan wij weer aan het werk 

om fruitbomen te snoeien 

en je bent van harte 

welkom! We starten om 

09.00 uur en stoppen zo 

rond 12.30 uur. Waar: 

Slichtenhorsterweg 35 (de 

inrit is te herkennen aan de 

groen IVN vlag). Graag 

vooraf aanmelden bij Rien 

Loman tel. 0625081805 of 

info@ivn-nijkerk.nl 

https://www.sovon.nl/nl/content/jaar-van-de-merel
https://www.ivn.nl/afdeling/nijkerk
mailto:info@ivn-nijkerk.nl

