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Nieuwsbrief IVN Nijkerk   Beleef de natuur!               

 

 

 

 

 

 

Een gezond en groen 2022! 
Namens het bestuur van IVN hele fijne feestdagen gewenst. We hopen dat iedereen een gezond en 

groen 2022 tegemoet mag gaan! De nieuwjaarsreceptie in januari gaat helaas niet door i.v.m. de 

coronamaatregelen. Maar we gaan er vanuit dat we elkaar op een ander moment de beste wensen 

kunnen overbrengen.  

IVN winnaar Prins Bernhard Cultuurfondsprijs 
IVN is dit jaar de grote winnaar van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs. Aan de Cultuurfonds 

Prijs is een bedrag verbonden van 150.000 euro. De prijs werd op 16 november tijdens een 

feestelijke ceremonie uitgereikt door Hare Majesteit Koningin Máxima in Radio Kootwijk. 

 
©Patrick van Katwijk- Koningin Máxima tijdens het 

uitreiken van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2021. 

 

Met van de helft van het gewonnen 

geldbedrag wordt het IVN Natuureducatie 

Groene Schoolpleinenfonds wordt 

opgericht. Scholen, die hun plein willen 

inzetten voor het onderwijs, kunnen 

hiervoor bij dit fonds op naam een 

aanvraag doen. Een van de speerpunten 

van IVN voor de komende jaren is het 

teweegbrengen van een groene revolutie 

op de basisscholen in ons land: groene 

schoolpleinen en meer natuuronderwijs.  

Lees hier de bekendmaking door het Cultuurfonds. 
  

Nieuwsbrief voor leden, donateurs en belangstellenden – Januari 2022 

https://www.cultuurfonds.nl/nieuwsbericht/ivn-winnaar-prins-bernhard-cultuurfonds-prijs
http://www.ivn.nl/afdeling/nijkerk
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Week van Poëzie en Natuur 

Eind januari 2022 is de week van Poëzie en Natuur. Op zaterdag 29 januari organiseert IVN 

Nijkerk in samenwerking met cultuurmakelaar (Jacquelien de jong) en diverse organisaties in 

Nijkerk een speciale "carrousel dag" voor de jeugd. Er komt  heel veel leuks voorbij: dansen, 

knutselen, voorlezen, een buikspreker, gedichten schrijven en een speurtocht. Meewerkende 

organisaties zijn o.a. bibliotheek Nijkerk, een dansschool, Streams, Roodbeen en de stadsdichteres, 

Groei&Bloei, huize De Brink en kunstatelier. Wij zoeken voor deze carrousel dag nog vrijwilligers 

vanuit IVN! Lijkt het je leuk om mee te helpen? Bel Ruud Verhoef, tel. 06 50743818.  

Eindejaars plantenjacht  

Zoek van kerst tot 3 januari naar bloeiende planten, dat is het motto van de Eindejaars 

Plantenjacht die Floron voor de 8e keer organiseert. In de winter zijn er nog aardig wat bloeiende 

planten te vinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om soorten die bij het uitblijven van serieuze 

nachtvorst de bloei nog wat weten te rekken of om soorten die het hele jaar door bloeiend te vinden 

zijn. Misschien een goed idee om, al of niet met familie, rond de feestdagen een wandeling te maken 

en met behulp van de aangeleverde zoekkaart te kijken waar de bloeiers staan. Je kunt de resultaten 

van je wandeling ook doorgeven. Kijk op www.floron.nl/plantenjacht. 

 

Lockdown tip IVN Klimaatcursus 2022  

Klimaateducatie met impact, dat is het doel van de IVN Klimaatcursus. Naast informeren heeft deze 

cursus ook als doel mensen handvatten te bieden om zelf in actie te komen. Tijdens de lockdown 

heeft IVN besloten de klimaatcursus ook online aan te bieden. IVN gaat daarmee in 2022 door. De 

cursus bestaat uit 8 online bijeenkomsten via Zoom. Data vanaf februari 2022. Er is ook een 

organisatiehandleiding om zelf deze cursus te gaan organiseren. Meer info op de website van IVN. 

  
 

 

 
Check voor het actuele nieuws, alle activiteiten 

en meer: de website van IVN Nijkerk. 

Met gezonde en groene groeten, de redactie 

http://www.floron.nl/plantenjacht
http://www.ivn.nl/klimaateducatie-met-impact
https://www.ivn.nl/afdeling/nijkerk

