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IVN is een landelijke organisatie die mensen lokaal bij de natuur betrekt. Meer dan 20.000
ervaren vrijwilligers organiseren jaarlijks met veel passie en kennis talloze excursies,
cursussen, wandelingen en tentoonstellingen. Zo komen veel mensen in contact met de natuur.
En dat is nodig, want IVN is ervan overtuigd dat kennis van natuur, milieu en
landschap de betrokkenheid vergroot. Door uw lidmaatschap ondersteunt u IVN Nijkerk.
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IVN Nijkerk zoekt nieuwe bestuursleden
IVN Nijkerk is een grote en actieve
afdeling. Op allerlei manieren
proberen we de inwoners van Nijkerk
enthousiast te maken voor de natuur.
Lijkt het je leuk om een bijdrage te
leveren aan de vereniging en mee te
denken over de verdere ontwikkeling
en vernieuwing van onze afdeling,
dan is een bestuursfunctie misschien
iets voor jou. En je maakt op een
leuke manier kennis met IVN Nijkerk.
Ervaring met bestuurswerk mag wel, maar hoeft niet. Ons bestuur is een prima
en veilige plek om ervaring op te doen met bestuurswerk en te leren van je
collega bestuursleden.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Maarten Oosterkamp,
telefoon 06-28849440.

In memoriam: Petra Boessenkool-van Dam
Onlangs ontvingen wij het verdrietige
bericht van het overlijden van Petra
Boessenkool.
Wij kenden Petra via haar werk bij de
bibliotheek van Nijkerk. Een vrouw vol met
geweldige ideeën, creatief, fijn om mee te
sparren, gastvrij.
Het Groen Café en de samenwerking met
Groei en Bloei zijn via Petra tot stand
gekomen. Petra heeft er ook voor gezorgd
dat op de Facebook-pagina van IVN steeds
nieuwe berichten werden geplaatst.
We gaan Petra enorm missen en wensen haar
familie en vrienden sterkte met het verlies.

Bestuur IVN Nijkerk
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Wie zijn de Nijkerkse IVN’ers?
Kennismaken met...

Jonathan van Deelen
Ik maak een afspraak met
Jonathan om hem te interviewen
via WhatsApp. Ik ken
Jonathan niet, maar ik heb wel
zijn prachtige video van de
slechtvalken op de Amersfoortse
toren gezien. Ook een vlog over
ransuilen en indrukwekkende
webcambeelden van dassen
staan me bij.

Jonathan vertelt dat hij de liefde voor de natuur met de paplepel ingegoten
heeft gekregen. Zijn vader is een groot natuurliefhebber. Toen hij nog
bij zijn ouders thuis in Nijkerk woonde, gingen ze vaak samen naar de
Oostvaardersplassen of naar polder Arkemheen. De liefde voor de natuur is
gebleven. Jonathan filmt vaak in de natuur of hij maakt natuurvlogs.
Natuur is wel een hobby. Hij werkt als onderwijsassistent in een taalklas,
voor kinderen waarvoor Nederlands niet de eerste taal is, bijvoorbeeld uit
Syrië, Irak, of Turkije. Jonathan vindt het ontzettend leuk werk. Zijn passie
voor natuur kan hij ook delen in de taalklas. Hij laat soms filmpjes zien die hij
speciaal voor in de klas maakt.

Met de video’s wil Jonathan mensen laten zien dat dichtbij veel natuur te
vinden is. Voor de video van de slechtvalken in Amersfoort gebruikte hij
deels de webcambeelden van de toren zelf. Daarnaast heeft hij urenlang
vanaf de grond met zijn eigen camera (met grote zoomlens) gefilmd. Hij is
bij elkaar een keer of 12 naar Amersfoort gegaan om er te filmen. Elke keer
stond hij zo’n drie uur onder de toren. ‘Ik heb echt geluk gehad met filmen’,
zegt hij. ‘Ik filmde precies het moment waarop een van de jonge valken van
de toren af viel. En vervolgens liep de jonge valk vlak bij me langs.’ Jonathan
heeft de dierenambulance gebeld om het jong terug te laten zetten. Tijdens
het filmen had hij ontzettend leuk contact met voorbijgangers. Er waren veel
Amersfoorters bij die niets van de vogel af wisten en ineens omhoog keken.
Jonathan is nu met een steenuilenfilm bezig, in het buitengebied van Putten,
waar een steenuilenkast zit. Fantastisch om te doen, vindt hij. Erg geinige
beesten, die je aan het lachen kunnen maken.
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Voor ‘Beleef de lente’ (website van de Vogelbescherming) werkt hij nu 5
jaar als vrijwilliger. Twee tot drie keer per week maken vrijwilligers van de
hoogtepunten van webcambeelden korte filmpjes, die op de website worden
geplaatst. Vorig jaar hebben ze dat met een broedende zeearend in Friesland
gedaan. Grappig verhaal is, dat de zeearend op de lens van de camera had
gepoept, waardoor er op een gegeven moment geen goede filmpjes meer
konden worden gemaakt… Dit jaar heeft Jonathan met andere vrijwilligers
de camera hoger gehangen, in de hoop dat dit zich niet herhaalt. Alles wijst
erop dat de zeearenden dit jaar opnieuw interesse hebben in de plek. Jonathan
geniet van het werk. Veel mensen kijken uit naar de filmpjes. Sommige filmpjes
worden 40.000 keer bekeken. Daarmee is het ook dankbaar werk.

We sluiten af met wat voor Jonathan het belangrijkste is: het gaat er niet alleen
om om kennis over natuur over te brengen, maar Jonathan hoopt dat mensen
liefde voor de natuur krijgen. Als je een klein beetje moeite doet, kan je zelfs
al van je tuin een klein stukje natuur maken. Het hoeft niet eens veel tijd te
kosten om natuur dichtbij te halen en putters, groenlingen en gaaien in je tuin
te krijgen. Geweldig toch?

Links:

https://www.facebook.com/NatuurmanJonathan

https://www.youtube.com/channel/UC-2fY_lb6pTJFwPAqzoHojA/videos

Slechtvalkenfilm: https://youtu.be/2rlyxp-igBU

Ransuilen in Nijkerk: https://youtu.be/g9r2j2GeRvQ

De Stille Kern: https://youtu.be/5FGYndS1wIw

Polder Arkemheen: https://youtu.be/04cYn80IO84

De zeearenden van ‘Beleef de Lente’:
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/zeearend

Maarten Oosterkamp
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WINTERAKONIETEN

Onze tuin staat vanaf begin
januari bijna helemaal vol met
winterakonieten. En dat is heel
bijzonder. Ik ken geen enkele tuin
met zoveel van deze interessante
voorjaarsbloeiers. In een park in
Nijkerk, in de nieuwe polder en in
de Keukenhof staan wat plekken
van enkele vierkante meters met
winterakoniet maar in onze tuin is
het tien keer zoveel. Bijzonder detail:
ze zijn allemaal afkomstig van een
paar polletjes die ik uit de tuin van
de directeur van het postkantoor heb
gehaald. Zijn huis werd afgebroken.
Gelukkig dat ik die polletjes heb
meegenomen want in de wijde omtrek
van het voormalige postkantoor is
geen enkele winterakoniet meer te
vinden. Daar zijn ze dus uitgestorven.
Daar ben ik tot op heden erg trots op:
ik ben de redder van de winterakoniet
die gedoemd was ten onder te gaan.

Wat is een winterakoniet
Kort gezegd: een piepklein knolletje,
iets groter dan een erwt, slechts één
stengel van ongeveer tien centimeter
lang, daar bovenop slechts één diep
ingesneden blad en daar direct weer
boven een bloem zo groot als een
boterbloem, die meer dan een maand
bloeit. In juni kunnen de zaden
geoogst worden.

Probleem
Ons probleem is dat we de hele
tuin, dat is veel meer dan honderd

vierkante meter, in het vroege
voorjaar vol willen hebben met
winterakonieten. Daar worden we
heel blij van. Daarom zaai ik ze uit
op plekken waar ze nog niet staan
maar daar komt tot mijn verbazing
niets van terecht. Ik heb wel eens wat
polletjes winterakoniet bij tuinwinkels
gekocht om die leemtes op te vullen
maar ook daar kwam niets van
terecht. En ik wist niet hoe dat kwam.

Een expert
Ik heb er een expert bij gehaald.
Op een bepaalde plek van een paar
vierkante meter groeide mos en daar
kwam slechts een enkele armzalige
winterakoniet voor. Wat bleek: die
winterakoniet was aangevreten door
kleine slakken. De expert zei dat in het
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mos die kleine slakken goed kunnen
overwinteren en dat zij zich dan al
vroeg in het voorjaar te goed doen
aan het jonge groen van de zaailingen.
Op plekken waar mos groeit krijgen
winterakonieten dus geen kans.
Er waren echter ook plekken waar
geen mos groeide en waar de winter-
akoniet evenmin voorkwam. Volgens
de expert houdt de winterakoniet van
zeer losse, humusrijke en enigszins
kalkrijke grond.
In juni ga ik het zaad van de
winterakoniet verzamelen en
uitstrooien over grond die zeer los,
humusrijk en kalkrijk is.

Waarom winterakoniet?
Al in begin januari komen de plantjes
boven de grond. Het voorjaar wordt
ingeluid. De allereerste voorbode van
de lente! Dat betekent anderhalve
maand duizenden geel bloeiende
winterakonieten; na de bloei wordt
het blad groot en is de bodem van de
tuin bedekt met groen. De allereerste
insecten, zoals hommels, bezoeken de
bloemen.

Kortom: voor mens en dier een
vreugd!

Leendert de Boer

Raboclubsupport
Via deze weg willen wij een ieder bedanken die het ons
mogelijk heeft gemaakt om onze roeiboot te vervangen.
Deze roeiboot wordt door IVN Nijkerk gebruikt om op
het vogeleiland in de Arkervaart te komen.
Het vogeleiland is ontstaan door het rechttrekken van de Arkervaart in 1985.
Het eiland is te verdelen in 2 gedeeltes. Het noordelijke deel en het zuidelijke deel.
Langs de randen van het eiland ligt een dijkje. De dijk is opgebouwd met grond (klei)
die uit de Arkervaart is gekomen.
Het noordelijke deel van het eiland bestaat voor het grootste deel uit rietland en natte
slibgebiedjes, waar veel vogels op af komen. Het zuidelijke deel bestaat uit open water
met rietland en open water en staat in open verbinding met de Kromme rek en is
hierdoor belangrijk als paaiplaats voor diverse vissoorten.
Meerdere keren per jaar worden er door enkele IVN-vrijwilligers de aanwezige vogels
geïnventariseerd.
Het onderhoud van het eiland wordt uitgevoerd door de werkgroep landschapsbeheer.
Het onderhoud bestaat voornamelijk uit het beheren van het riet en het verwijderen
van wilgenopslag. Ook wordt de verbinding tussen de Kromme rek en het open water
binnen het eiland open gehouden.
Lijkt het u leuk om mee te helpen met het onderhoud van dit eiland dan kunt u dit
kenbaar maken door een email te sturen naar landschapsbeheer@ivn-nijkerk.nl

Rien Loman
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De Boomklever
bij de voorpagina

Toen ik begon met vogelen, zo’n 10
jaar geleden, kende ik veel vogels nog
niet. Zo ook de boomklever. Voor het
eerst zag ik dit vogeltje op landgoed
Schaffelaar in Barneveld. Ik was
verrast door dit mooie vogeltje met
z’n blauwe rug en oranje roestbruine
buik en borst. Het lukte toen niet
om een foto te maken, maar ik heb
inmiddels dit vogeltje al vaak voor de
lens mogen hebben.

Een boomklever is een bosvogel
maar kan ook voorkomen in tuinen
en parken. Een boomklever kan
zowel omhoog als omlaag klimmen.
Daarmee onderscheidt deze vogel
zich van andere vogels. Bij het
broeden gebruiken boomklevers in de
regel een oud hol van een specht. Het
gat wordt door de boomklever kleiner
gemaakt met gedroogde modder. De
nestholte wordt binnenin bekleed
met droge bladeren en houtschilfers.
Het is het vrouwtje dat zich deze taak
heeft toegeëigend.

Boomklevers eten insecten, zaden
en noten. Ze zijn bedreven in het
aanleggen van voedselvoorraden.
Deze voorraden verstoppen ze op
verschillende locaties. Deze locaties
kunnen ze tot 30 dagen na het
verstoppen terugvinden.
De vogelbescherming meldt dat
de boomklever één van de eerste
soorten is die profiteert van een
meer natuurlijk bosbeheer, zoals
dat de laatste decennia is toegepast.

Daardoor is meer structuur in bossen
ontstaan, iets wat boomklevers
bijzonder waarderen. Oudere bomen,
en dan vooral inheemse eikensoorten,
leveren de boomklever volop voedsel.
Bovendien zijn natuurlijke bossen
rijk aan dode en afstervende bomen
en spechten, waardoor er voldoende
broedholten zijn. Boomklevers
broeden ook in nestkasten, en soms
zelfs in muren.

Wat kan je zelf doen voor de
boomklever:
Vetbollen, pinda’s en ander
vogelvoer eet de boomklever graag.
Een stuk boomstam met enkele
gaten waarin vet met zaden, of
pindakaas, wordt gesmeerd, oefent
grote aantrekkingskracht uit op
boomklevers. Een oude boom in de
tuin (liefst met spechtengaten) en
een nestkast in een omgeving met
veel bomen kunnen boomklevers
aantrekken. Hiervoor zijn er speciale
boomkleverkasten.

Je kan de boomklever het hele jaar
door tegenkomen. Ze hebben een
vast territorium. Als je het geluid van
de boomklever herkent kan je hem
makkelijker in het bos vinden. Vooral
nu het weer voorjaar is heb je daar
meer kans op omdat hij zich nu meer
laat horen.

Thea de Ruijter
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EEN BOEK OVER EN DOOR

JAN FOSSEN

Het	is	al	zeven	jaar	geleden	dat	het	
laatste	stukje	van	Carabus	verscheen	
in	ons	Nijkerk Natuurlijk.	Carabus	
(loopkever/schallebijter)	was	het	
pseudoniem	dat	Jan	Fossen	gebruikte	
bij	zijn	stukjes	over	de	natuur.	Hij	
wist	de	gewoonste	natuurbelevingen	
te	vertalen	in	spannende	en	komische	
belevenissen.	Helaas	is	Jan	ons	in	
2015	ontvallen.	Wat	de	meesten	
van	ons	niet	weten	is	dat	Jan	
eerder	al	eens	drie	boekjes	met	zijn	
natuuravonturen	heeft	geschreven	en	
uitgegeven.	Avonturen	die	hij	pitt	ig	
en	humoristisch	kon	verwoorden,	
waarbij	hij	personen	opvoerde	die	

onder	vaak	bizarre	
omstandigheden	
soms	(zeer)	grove	
uitspraken	deden.	

Die	boekjes	zijn	niet	
meer	verkrijgbaar	
maar	vrienden	
van	Jan	hebben	
als	eerbetoon	aan	
hem	zijn	leven	
beschreven	en	een	
compilatie	gemaakt	

van	de	drie	boekjes.	Leendert	de	
Boer	(IVN’er)	heeft	een	overzicht	
geschreven	van	Jan’s	leven,	Herman	
de	Jong	(oud-collega	bij	Zoölogisch	
Museum	Amsterdam/Naturalis	
Leiden)	heeft	de	redactie	gevoerd	
en	met	name	de	familie	Van	der	
Krol	heeft	de	fi	nanciële	middelen	ter	
beschikking	gesteld	voor	deze	privé-
uitgave.

De	titel	van	het	
boek	luidt	bondig	
Jan Fossen, 
een bijzonder 
natuurmens.
Met	de	onder-
titeling	wordt	
kort	de	inhoud	
aangegeven:	
Verhalen over 
Nijkerk en natuur.
Het	boek	bevat	208	pagina’s,	is	in	full	
colour	uitgevoerd	en	uitgegeven	als	
paperback.	ISBN	9789492055934.	

Het	boek	is	verkrijgbaar	voor	de	
prijs	van	€	12,50	bij	Museum	Nijkerk,	
Venestraat	16,	Nijkerk.	
Het	boekje	is	in	beperkte	oplage	
gedrukt.	Voor	IVN-leden	met	
oprechte	belangstelling	voor	het	
boek	van	en	over	Jan	Fossen	kan	een	
exemplaar	apart	gehouden	worden	-	
zo	lang	de	voorraad	strekt.	Graag	per	
e-mail	reserveren	met	naam	en	adres:	
info@piramidenijkerk.nl,	eventueel	
per	telefoon:	033	-	2461271.

Arie van den Berg

boek	luidt	bondig	

Het	boek	bevat	208	pagina’s,	is	in	full	
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Eind	december	vorig	jaar	hebben	we	
u	voor	het	laatst	bijgepraat	over	de	
ontwikkelingen	rondom	het	project	
‘Duurzame	verbinding	‘A28”.	In	de	
tussentijd	is	er	veel	gebeurd.	Graag	
praat	ik	u	op	hoofdlijnen	bij.

Bewonersbijeenkomsten
Eind	vorig	jaar	zijn	ruim	200	
zienswijzen	ingediend	op	de	concept-
Notitie	Reikwijdte	en	Detailniveau	
(concept-NRD).	Daarnaast	kregen	we	
van	zes	bestuurs-	en	adviesorganen	
en	van	de	onafh	 ankelijke	Commissie	
voor	de	milieueff	ectrapportage	
een	advies.	De	reacties	hebben	we	
besproken	met	ruim	60	bewoners	uit	
diverse	wijken.	Tweede	helft	januari	
waren	er	negen	online	bijeenkomsten	
met	bewoners	en	bedrijven.	Vorige	
week	is	nog	één	fysieke	bijeenkomst	
gehouden.	Het	algehele	gevoel	is	dat	
we	met	onze	aanpak	op	de	goede	weg	
zijn.

Op	basis	van	de	bijeenkomsten	
scherpen	we	de	voorlopige	conclusies	
aan	en	bundelen	we	alles	tot	een	
concept-inspraaknotitie.	Ook	de	
concept-NRD	wordt	aangepast.	
Vervolgens	stelt	de	gemeenteraad	
de	inspraaknotitie	defi	nitief	vast.	
Hetz	elfde	geldt	voor	het	plan	van	
aanpak	(de	NRD).	We	weten	nog	
niet	precies	wanneer	dit	zal	zijn.	We	
streven	naar	een	behandeling	in	de	
gemeenteraad	in	het	tweede	kwartaal	
van	2022.

Pas	op	dat	moment	begint	de	
offi		ciële	MER-procedure,	het	
onderzoek	naar	de	eff	ecten	van	
windmolens	en	zonnepanelen	op	
mens	en	milieu.	De	uitkomst	van	
de	MER	verwachten	we	eind	2023.	
Gedurende	het	MER-onderzoek	
onderhouden	we	nauw	contact	
met	bewoners,	bedrijven	en	andere	
stakeholders.	De	klankbordgroep	en	

Brief van Gemeente Nijkerk
De gemeente Nijkerk heeft onderstaande brief aan belangstellenden en betrokkenen 
geschreven over de laatste ontwikkelingen van de energie strategie (RES).
Het hele traject wordt i.v.m. de vele ingediende zienswijzen nog weer zorgvuldig 
doorgenomen waarbij meer inwoners worden betrokken. Als IVN’er kunt u daar ook aan 
deelnemen, dat is belangrijk omdat we op de huidige manier de aarde uitputt en en tegen 
grenzen aanlopen. De bescherming van de natuur -en onze eigen leefomgeving- is niet 
vanzelfsprekend al doet de gemeente er alles aan om de juiste besluiten te nemen.

De ‘Bewonersbrief Duurzame Verbinding A28’ over de windmolens en zonnepark is 
integraal overgenomen:



12

de ontwerpgroepen leveren hiervoor
belangrijke input.

Klankbordgroep
Eind december hebben we een oproep
gedaan waarbij bewoners en bedrijven
zich voor de klankbordgroep konden
aanmelden. Dat heeft geresulteerd
in 27 aanmeldingen. Na twee
overleggen heeft zich hieruit een
klankbordgroep met een voorzitter
gevormd. Het volgende overleg van
de klankbordgroep staat gepland op
donderdag 17 maart a.s.
De klankbordgroep toetst het
onderzoeksproces en adviseert ons
over:
•	 De aanpak en opzet van de
onderzoeken.

•	 De volledigheid van de
onderzoeken.

•	 De wijze waarop wij u informeren
over de resultaten.

De deelnemers van de
klankbordgroep komen nu vooral
uit de wijken Corlaer en Doornsteeg.
Graag zien wij in de klankbordgroep
ook bedrijven en bewoners elders
uit de gemeente als deelnemer.
Wij roepen bedrijven en bewoners
buiten Corlaer en Doornsteeg
daarom op zich aan te melden voor
de klankbordgroep. U kunt zich
aanmelden bij Marjo Konijnenbelt,
m.konijnenbelt@nijkerk.eu.

Ontwerpgroepen
Naast de klankbordgroep organiseren
we ontwerpgroepen. De ontwerp-

groepen denken mee in het
ontwerpproces, de mogelijkheden
om de verduurzaming van onze
woonwijken, bedrijfsterreinen en het
buitengebied in te vullen en vorm te
geven.

Komende maand willen we graag
de volgende drie ontwerpgroepen
starten.

Met de eerste ontwerpgroep willen
we aan de slag met de vraag hoe we
zonnepanelen op of als geluidsscherm
langs de A28 kunnen toepassen. Waar
en hoe kunnen we dit vormgeven, hoe
ziet dat eruit en wat werkt het beste
om iets aan het geluid van de A28 te
doen?

Er zijn inmiddels meer ontwerp-
groepen gepland. Met de tweede
ontwerpgroep willen we aan de slag
met de vraag wat het toekomstbeeld
van Corlaer en Doornsteeg zou
kunnen zijn. Hoe zouden Corlaer
en Doornsteeg er in de toekomst
uit moeten zien? Welke droom en
kwaliteit streven we na? De resultaten
van deze ontwerpgroep worden
gebruikt voor het toetsingskader,
waar we de effecten van het
opwekken van duurzame energie aan
willen toetsen. Maar ook bij het in
beeld brengen van de mogelijkheden
om de wijk te verduurzamen.

En met de derde ontwerpgroep willen
we aan de slag met de vraag hoe we
Corlaer en Doornsteeg verder kunnen
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verduurzamen.	Welke	mogelijkheden	
zijn	er	voor	energiebesparing	en	het	
opwekken	van	duurzame	energie?

Diverse	bewoners	hebben	zich	
inmiddels	aangemeld	voor	een	
ontwerpgroep.	Maar	meer	deelnemers	
zijn	van	harte	welkom	om	mee	te	
denken.	Mocht	u	geïnteresseerd	

zijn,	meldt	u	zich	dan	aan	bij	Marjo	
Konijnenbelt	(m.konijnenbelt@nijkerk.
eu).

Stuur	deze	brief	gerust	door	naar	uw	
buren	en	bekenden	in	de	wijk.	Ook	
anderen	kunnen	zich	abonneren	op	
deze	bewonersbrief.	Aanmelden	kan	
bij	Marjo	Konijnenbelt.

Voor de kleintjes:

VERKLEEDKIST

Het	is	lente	en	de	man	met	de	witt	e	baard	
en	de	bruine	bodywarmer	is	in	zijn	tuin	aan	
het	werk.	Het	is	heerlijk	voorjaarsweer	en	
hij	heeft	zijn	oude	kleren	aangetrokken	om	
eens	fl	ink	aan	de	slag	te	gaan.	Om	hem	heen	
vliegen	de	vogels	af	en	aan.	Het	is	een	drukte	
van	belang	en	hij	telt	zo	al	tien	soorten:	
huismussen,	koolmeesjes,	pimpelmeesjes,	
roodborstjes,	vinken,	merels,	eksters,	Vlaamse	gaaien,	duiven	en	hoog	in	de	
lucht	nog	meeuwen,	ganzen.	Daar	wordt	hij	blij	van.	

Dan	gaat	de	bel.	‘Opa!’,	hoort	hij,	‘ik	ben	het!	Doe	je	open?’.	De	bel	gaat	nog	
eens	en	nog	eens.	‘Nou,	nou’,	mompelt	de	man.	‘Kan	het	een	beetje	minder?’	
Hij	haast	zich	over	het	smalle	brugje	over	de	sloot,	trapje	op	trapje	af.	‘Het	
lijken	de	Olympische	spelen	wel’,	mompelt	hij	en	het	duurt	even	voor	hij	bij	de	
voordeur	is	aangekomen.	

‘Opa!’,	roept	zijn	kleidochter	blij.	Ze	stormt	naar	binnen	en	vliegt	in	zijn	armen.	
‘Wat	ben	je	mooi’,	zegt	opa.	En	dat	is	waar.	Ze	heeft	vanmorgen	heel	lang	in	de	
verkleedkist	gezocht	en	er	tenslott	e	haar	mooiste	prinsessenjurk	uit	getrokken.	
Gele	fl	adderstof	met	hartjes	erop.	Op	haar	hoofd	heeft	ze	een	echt	kroontje	en	
aan	haar	voeten	hogehakkenschoenen.	
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Ze	lopen	samen	door	de	gang	naar	de	
keuken.	Daar	pakt	opa	een	glas	voor	haar	en	
schenkt	het	vol	met	heerlijke	limonade.	Ze	
drinkt	het	in	een	keer	leeg	en	loopt	meteen	
de	tuin	in.	‘Kijk	je	uit	met	die	schoenen’,	zegt	
opa.	‘Hier,	doe	je	laarzen	maar	aan’,	en	hij	
haalt	haar	laarzen	uit	de	kast.	Eigenlijk	staat	
dat	niet	zo	mooi	bij	die	jurk	maar	ze	is	een	
gehoorzaam	meisje	en	in	de	sloot	vallen,	dat	
vindt	ze	zonde	van	haar	outfi	t.	Als	ze	aan	
de	overkant	is,	het	zogenaamde	Paradijs,	
kijkt	ze	haar	ogen	uit.	Wat	een	prachtige	
bloemen	in	alle	kleuren	van	de	regenboog.	
En	vlinders,	want	waar	bloemen	zijn,	zijn	

ook	vlinders.	Ze	gaat	even	voorzichtig	op	een	boomstronk	zitt	en.	Meteen	landt	
er	een	geel	vlindertje	op	haar	knie.	‘Hallo’,	ritselt	de	vlinder	vriendelijk.	‘Ik	
dacht	even	dat	je	familie	van	me	was.	Je	ziet	er	zo	mooi	uit.	Wat	kom	je	doen?’	
Het	meisje	kijkt	eens	goed	naar	de	vlinder	en	dan	naar	haar	jurk.	Warempel,	de	
vlinder	heeft	gelijk.	Ze	lijken	een	beetje	op	elkaar.	‘Ik	ben	bij	mijn	opa.	Die	ga	
ik	helpen	in	de	tuin’,	zegt	ze,	toch	wel	een	beetje	verbaasd	over	een	pratende	
vlinder.	‘Wat	doe	jij	hier’,	vraagt	ze	dan.	‘Ik	ben	aan	het	werk.	Ik	moet	voor	de	
zon	ondergaat	nog	heel	veel	bezoekjes	brengen	aan	mijn	vrienden,	de	bloemen.	
Door	mijn	werk	staat	de	tuin	er	volgend	jaar	weer	prachtig	bij.	Maar	dat	is	een	
lang	verhaal	en	daar	heb	ik	nu	geen	tijd	voor.	Vraag	dat	maar	aan	je	opa,	die	
weet	er	alles	van	en	die	heeft	tijd	zat.	Nou,	doei!’	en	weg	is	de	vlinder	want	de	
tijd	staat	niet	stil.

In	gedachten	loopt	het	meisje	terug	naar	het	witt	e	huis,	op	zoek	naar	haar	
grootvader.	En	dan	hoort	ze	het	hele	verhaal.	

Willen	jullie	ook	weten	waar	die	leuke	vlinder	zo	druk	mee	bezig	was?	
Vraag	dat	dan	maar	aan	je	opa	of	oma	of	moeder	of	vader	of	aan	een	andere	
tuinkabouter.	Succes	ermee!

Anneke Thuring
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Dat is het lekkere van...

Frieswijkstraat 72 - Nijkerk

Heiweg 34
3794 MP De Glind
Tel: 06-23769164
www.gertdavelaar.nl
info@gertdavelaar.nl

Welkom bij Albert Heijn Nijkerk.
Openingstijden:

maandag t/m zaterdag 07.00 - 22.00 uur
zondag 08.00 - 22.00 uur
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HET AARDEWERK VAN REGENWORMEN

Als in de herfst de bladeren van bomen, struiken en planten op de grond
vallen gaan micro-organismen zoals bacteriën aan het werk. Zij zorgen dat de
opperhuid van de bladeren wordt aangetast, precies genoeg om regenwormen
de gelegenheid te geven zich tegoed te doen aan de sappen van de gestorven
bladeren. Regenwormen hebben geen tanden. Zij zuigen zich vast aan een blad,
trekken het in hun gangen en verorberen zuigend het bladmoes. In de darm
van de regenworm gebeurt vervolgens iets heel bijzonders, iets unieks, wat
geen ander dier kan. De regenworm is in staat om het organische materiaal
dat voorbewerkt is door micro-organismen samen met de aarde die ze ook
eten, om te zetten in humus. Hun uitwerpselen, de wormenpoephoopjes, zijn
meststoffen van de hoogste kwaliteit. Van de voedingsstoffen in de poep,
die met regenwater de aarde in gaan, leven bomen, struiken en planten. Een
prachtig voorbeeld van kringloop, ook wel recycling genoemd.

Maar het verwerken van afgevallen plantendelen tot humus is niet de enige
nuttige taak van regenwormen. Zij eten zich door de grond en maken al etend
gangen waardoor er meer zuurstof in de bodem kan komen. Het fijnmazige
gangenstelsel is een noodzakelijke structuurverbetering voor de groei van
planten. Dat zware werk wordt uitgevoerd in de herfst en in het voorjaar. In de
tussenliggende seizoenen, zomer en winter, stoppen ze met het opnemen van
voedsel, trekken zij zich dieper in de aarde terug en nemen rust.

In West-Europa komen ongeveer 20
soorten regenwormen voor, dat is
1% van alle soorten die wereldwijd
voorkomen.
De gewone regenworm, Lumbricus 
terrestris, komt het meeste voor en komt ‘s nacht boven de grond –
regenwormen zijn lichtschuw. Hij maakt verticale gangen, in tegenstelling tot

Lumbricus rubellus die horizontale gangen
graaft. Die ‘eenvoudige’ regenwormen,
gevoelig voor uitdroging, zonder ogen,
oren, tanden en poten, zijn voor het
plantaardige leven van groot belang.
Tegelijkertijd zijn ze een waardevolle
voedselbron voor vogels en zoogdieren.

Arie van den Berg

Lumbricus terrestris.

Lumbricus rubellus.
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Je zou toch denken dat je na een paar
jaartjes als vicevoorzitter te hebben
gefunctioneerd je wel wist hoe het
IVN Nijkerk financieel de eindjes
aan elkaar knoopt, maar dat bleek
niet te kloppen. Het vergt wel meer
creativiteit, zuinigheid en energie dan
ik dacht.
Het is een hele sport om zonder
subsidie en met slechts 24 euro
contributie, waarvan we er 18 moeten
afdragen aan het landelijk IVN, een
vereniging actief en draaiende te
houden. Gelukkig hebben we ook
trouwe donateurs. Voor elke gift, hoe
klein dan ook, zijn we dankbaar.

Zo deden we mee met de RABO
clubkas actie. We kregen zoveel
stemmen dat de RABO bank 350 euro
overmaakte naar het IVN. We konden
voor de werkgroep landschapsbeheer
een vervangende tweedehands
roeiboot aanschaffen om zo naar het
eiland te kunnen roeien.

De werkgroep beheert het eiland in
de Arkervaart en ziet tegen zwemmen
op..... De vraagprijs van de boot was
wel 500 euro, maar we mochten hem
uiteindelijk voor 300 euro kopen,
maar dan was het wel ophalen in het
hoge noorden. Hartelijk dank IVN’ers
dat jullie ons gesteund hebben door
een stem uit te brengen op het IVN.
In 2022 willen we ook weer mee gaan
doen met de RABO Clubkas actie.
In juni konden we onze vrijwilligers
trakteren op een dagje bij IVN
vereniging Ede, dankzij sponsors.

Van boekhouden heb ik geen kaas
gegeten. Gelukkig bleken een paar
ervaren en gedegen boekhouders
bereid om mij te ondersteunen, anders
had ik het financieel jaarverslag niet
voor elkaar gekregen. Het bestuur
heeft versterking nodig en een “echte”
penningmeester is van harte welkom!

Ellie Kroon

Van de penningmeester
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In een niet al te ver achter ons 
liggend verleden had Henny 
Sohl (onze deskundige op gebied 
van geologie, sterrenkunde en 
duurzaamheid) een zeer pakkende 
lezing gehouden over Sterren. Dat 
was in de bibliotheek van Nijkerk. 

Hij	zou	belangstellenden	direct	
informeren	zodra	er	een	geschikte	
nacht	zou	aanbreken	om	er	eens	goed	
voor	te	gaan	zitt	en,	buiten	uiteraard.	
Maar	de	tijd	en	de	mogelijkheid	
dienden	zich	helaas	niet	snel	aan,	
mede	door	corona.	

Gelukkig	kwam	er	plots	weer	een	
kans.	In	de	Nacht	van	de	Nacht	in	
oktober	2021	(weer	zo	‘n	superevent	
waar	IVN	Nijkerk	weer	iets	leuks	had	
georganiseerd)	zouden	we	heerlijk	
genieten	van	de	sterrenpracht	en	de	
uitleg	van	Henny	erbij.

Helaas	konden	we	niet	buiten	kijken	
(het	was	bewolkt)	maar	de	lezing	
van	Henny	in	de	IVN-tent	was	weer	
supertop.

En	ja…toen	gebeurde	het…totaal	
onverwacht.	Op	woensdag	23	februari	
2022	werd	het	duidelijk	dat	het	
weekend	26/27	februari	meer	dan	
super	zou	worden	voor	een	avondje	
sterrenkijken.	Dus	moest	in	allerijl	
iedereen	geïnformeerd	worden	
en	moest	er	een	geschikte	locatie	
gevonden	worden.	

De	altijd	zo	gastvrije	mini-camping
De	Gervense	Heide	(Hevelschutt	er-
weg	te	Putt	en)	wilde	ons	ontvangen	
en	stelde	hun	campingveldje	en	
kantine	beschikbaar.	

Henny’s	plan	was	om	stap	voor	stap	
uitleg	te	geven	over	wat	we	in	de	
verschillende	richtingen	allemaal	
kunnen	zien,	welke	(mythologische)	
verhalen	bij	de	sterrenbeelden	
horen	en	hoe	je	ze	gemakkelijk	zelf	
terug	kunt	herkennen	en	hij	zou	
alle	tijd	nemen	om	alle	vragen	te	

STERREN STRALEN
ook voor IVN
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beantwoorden.
Warm	aankleden	was	belangrijk	en	
een	gewone	verrekijker	meenemen	
was	aan	te	raden.
Maar	liefst	40	mensen	hadden	zich	
aangemeld	voor	deze	onvergetelijke	
avond.	Het	was	echt	geweldig.	Zo	
superhelder	en	interessant.	Het	bleek	
dat	in	de	winter	een	heel	andere	
sterrenhemel	zichtbaar	is	dan	in	de	
herfst	of	in	het	voorjaar	of	‘s	zomers.	
En	als	Henny	eenmaal	begint	met	
zijn	uitleg	en	zijn	verhalen,	dan	is	‘t	
gewoon	luisteren	en	genieten.	Wat	een	
boeiende	spreker	is	die	man!

We	hadden	de	groep	opgesplitst	in	
twee	groepen,	om	na	elkaar	te	gaan	
genieten	van	de	mooie	sterrenbeelden.	
We	konden	koffi		e	en	koek	nemen	
in	de	kantine	en	buiten	was	een	
telescoop	opgesteld.	En	Hennie	ging	
met	de	groepen,	na	elkaar,	naar	het	
campingveldje	vanwaar	een	weids	
alom	gezicht	op	de	sterren	was.

Op	dat	winterse	mooie,	maar	ook	wel	
koude	moment	waren	de	prachtige	
sterrenbeelden	van	de	winter	te	zien:	

Orion,	Castor	en	Pollux,	de	Grote	en	
de	Kleine	Hond,	de	Leeuw,	Sirius,	de	
Grote	en	de	Kleine	Beer,	de	Poolster,	
Cassiopeia,	de	Plejaden	etc.	etc.	

En	ja...	we	konden	zelfs	de	
Andromedanevel	(het	dichtstbijzijnde	
andere	melkwegstelsel	op	2,3	miljoen	
lichtjaar	afstand)	bekijken.	Na	afl	oop	
was	er	nog	de	mogelijkheid	om	wat	te	
praten	en	te	drinken	in	de	kantine.

Mocht	je	nou	zeggen…”zonde	
dat	ik	dit	gemist	heb,	hou	me	op	
de	hoogte	van	zulke	onverwachte	
mogelijkheden”,	dan	kan	je	op	de	
mailinglist	voor	ad	hoc	events	van	
IVN	komen	(wel	even	aanmelden	bij	
Ruud).	Want	zoals	jullie	wellicht	al	
hebben	ontdekt…de	natuur	met	zijn	
prachtige	verschijnselen	laat	zich	niet	
zomaar	plannen.	Dan	moet	er	soms	
spontaan	en	snel	actie	ondernomen	
worden.

Ruud Verhoef
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Nijkerkse Fiets4daagse
Nijkerk, 2 maart 2022.

Nijkerkse Fiets4daagse staat voor
de komende drie jaar weer op de
kalender.
Met de ondertekening van een
aanvulling op het in 2018 getekend
convenant door UVV Nijkerk, VOEK
Nijkerk, IVN Nijkerk en de werkgroep
Nijkerkse Fiets4daagse, staat deze fietsvierdaagse ook voor de periode
2022-2024 weer op de kalender. Hiermee is de toekomst van de Nijkerkse
Fiets4daagse weer voor drie jaar verzekerd.

Bert de Graaf, voorzitter UVV Nijkerk: “De afgelopen vier jaar is, met
een onderbreking in het Coronajaar 2020, jaarlijks in Nijkerk in de maand
september de Nijkerkse Fiets4daagse met steeds tussen de 500 en 800
deelnemers succesvol georganiseerd. Een echte happening, die naast
deelnemers uit Nijkerk ook de nodige deelnemers uit de rest van Nederland en
zelfs uit onze buurlanden aantrekt.”

Jan Verweij, voorzitter van de werkgroep Nijkerkse Fiets4daagse, vult
aan: “Deze fietsvierdaagse is door de vele belevenissen onderweg extra
aantrekkelijk voor de deelnemers. Het is niet alleen genieten van de brede
omgeving van Nijkerk, maar door belevenissen als museumbezoek, bijzondere
tuinen en andere bezienswaardigheden, geeft het aan de Nijkerkse Fiets4daagse
een bijzondere dimensie.”

De organisatie van de fietsvierdaagse ligt in handen van de werkgroep
Nijkerkse Fiets4daagse, waarbij gebruik wordt gemaakt van de expertise van
de deelnemende partijen. De komende editie wordt gehouden van 12 t/m 15
september 2022 en de uit te zetten routes kennen de afstanden van 30/35, 45/50
en 60/70 kilometer. De kortste route kan ook gereden worden door gebruikers
van een scootmobiel en de start en finishplaats voor alle deelnemers is het NSC-
sportterrein aan de Luxoolseweg in Nijkerk.

De Nijkerkse fiets4daagse wordt geheel door bijdragen van deelnemers en
lokale sponsors mogelijk gemaakt. Voor verdere informatie en inschrijven zie
www.uvv-nijkerk.nl/nijkerksefiets4daagse.

Jaap Deinum
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MOSSEN
Mossen zijn bijzondere planten, heel
interessant. Enerzijds moet je er moeite
voor doen om ze goed te kunnen zien,
omdat veel mossoorten heel klein zijn.
Een goede loep is daarom nodig.

Op je buik liggen
Er zijn bepaalde soorten die je nooit zou
kunnen vinden als je er niet over gelezen
hebt en er een afbeelding of foto van hebt
gezien, zoals Gewoon knikkertjesmos. Dit
is een piepkleine mossoort die alleen in
het vroege voorjaar tot volle ontwikkeling
komt, in kleine groepjes groeit en alleen
maar met een loep goed te zien is.

Ditzelfde geldt voor Neptunusmos en
Moerasbuidelmos dat in onze omgeving
alleen voorkomt op moeilijk bereikbare
plaatsen zoals steile sloothellingen en dan
ook nog vlak boven het water. Je moet op
je buik gaan liggen om er bij te kunnen
komen. (Voor de liefhebber: alleen te
vinden in het bos van Oldenaller en in het
Hoevelakense bos).

Mossen anderzijds
Het gekke is echter dat je sommige
mossen, zoals Gewoon smaragdsteeltje
op een afstand van tientallen meters kunt
herkennen aan de felgroene kleur. Fraai
haarmos, Gewoon haakmos, Zilvermos,
Gewoon kronkelsteeltje en nog vele
andere mossoorten kunnen eveneens
vanwege hun bijzondere kleur of structuur
van verre herkend worden. En dat is het
leuke van mossen. Aan de andere kant:
als ik in de auto rij, noem ik soms de
mossoorten op die ik al rijdende langs de
weg kan herkennen. Let jij maar op de
weg, zegt mijn vrouw dan wrevelig.

Gewoon muisjesmos. Groeit meestal op stenen op 
onbeschaduwde plekken. De kapselsteel is sterk 
gebogen. Als de sporen rijp zijn komt bij droog 
weer het sporendoosje omhoog en kunnen de 
sporen met de wind meegevoerd worden. Dit mos 
groeit in duidelijk afgeronde kussentjes die een 
grijze kleur hebben door de glasharen.

Gewoon knopmos. Groeit op onze verticale tuin. 
Het is een heel kleine mossoort, alleen goed te zien 
met een loep. Het is een winterpionier en is te 
vinden op vochtige klei, leem of kleiig zand.

Gewoon puntmos. Groeit boven het water op het 
net en gaas. Deze mossoort kan groeien zonder 
gehecht te zijn aan een ondergrond. Houdt van 
een vochtig milieu.
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Goudzoeker 
Ik heb in de periode dat ik mossengek was
heel wat boeken over mossen verzameld.
Die boeken waren onontbeerlijk. Als ik een
voor mij nieuwe soort vond gaf dat, denk
ik, hetzelfde gevoel als een goudzoeker die
een klomp goud vindt.
Helaas, er zijn er een aantal mossoorten
die in de boeken staan, maar die ik nog
nooit heb gevonden. Ik geef maar één
voorbeeld: Hunnebedmos, dit groeit op
stenen. Ik heb alle stenen van de dijk van
het Randmeer bestudeerd maar ik kon
deze soort niet vinden.

Wedstrijd
Het KNNV heeft in het verleden een
wedstrijd uitgeschreven. Het ging er om
wie de meeste mossoorten in zijn tuin
had. Degene die won had, voor zover ik
mij dat kan herinneren, ongeveer dertig
soorten in zijn tuin. Ik denk dat er in mijn
tuin ook wel zoveel soorten groeien. Er is
echter een probleem. Om te weten hoeveel
soorten er in je tuin groeien moet je een
heel jaar lang je tuin goed bestuderen. Het
is namelijk zo dat veel soorten mossen
in een bepaalde periode van het jaar te
zien zijn: ze zijn maar een paar maanden
zichtbaar, zoals bijvoorbeeld Gewoon
kleimos.

Groeigek
Sommige soorten mossen groeien op de
gekste plekken. Er is eigenlijk maar één
plek waar mossen niet kunnen groeien en
dat is in het pikkedonker.
Ik heb eens een schoen gevonden die
helemaal begroeid was met mos en die
schoen heb ik nog steeds.
Op het gaas boven de vijver in onze tuin
groeit een pluk Gewoon puntmos. In feite
hangt de pluk in de lucht, dus zonder
grond onder de voet.

Waar deze mos zijn voedsel vandaan
haalt is mij een raadsel. Hieruit blijkt dat
sommige mossen levenskunstenaar zijn.
Zij groeien op plekken waar geen enkele
andere plant kan groeien.

De bedoeling van dit verhaal
De bedoeling van dit verhaal is dat
mensen geïnteresseerd raken in mossen.
In onze tuin staan vier verticale muren
van anderhalve meter hoog en anderhalve
meter breed. Deze muren zijn voor het
grootste deel opgebouwd met behulp van
tufsteen. Op een muur die twee jaar oud is
groeien al meer dan tien soorten mossen,
waaronder heel interessante soorten.
Tip: bouw ook zo’n muurtje.

Leendert de Boer

Dit muurtje is slechts twee jaar oud. Aan de 
bovenkant is een laag aangebracht die bestaat 
uit een mengsel van zand, humus, klei en kalk. 
Hierop hebben op natuurlijke wijze ongeveer 
tien soorten mossen zich gevestigd. Ook andere 
planten, zoals Vingerhoedskruid, hebben zich 
hier gevestigd. De ruimte tussen de voegen is 
ingeplant met verschillende soorten muurplanten. 
In het voorjaar bloeien deze planten en lokken 
daardoor veel insecten. Bouw ook zo’n muurtje. 
Kan ook heel goed in de schaduw want daar 
doen allerlei verschillende soorten varens het 
goed. Leuk voor de diversiteit en fijn voor allerlei 
soorten dieren, vooral insecten.
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Je kunt overal tanken maar sparen voor IVN Nijkerk doe je alléén bij 

Bij iedere liter brandstof wordt 2 cent gereserveerd
voor de natuurvereniging IVN.

GEWOON DOEN
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Enige tijd geleden reed ik door
Nijkerk en kwam ik weer het bordje
KRUIDENTUIN IVN tegen. Nou ben
ik al een aantal jaren lid van IVN
Nijkerk maar de kruidentuin.....
Ik wist dat IVN vroeger een kruiden-
tuin daar ergens had maar dat was
verleden tijd. Toch stond het bordje er
nog steeds. Fascinerend. Intrigerend.
Tijd voor een onderzoekje.
In drie delen ga ik mijn verhaal
hierover vertellen. Dit deel gaat
over de huidige stand van tuin en
bewoning van het bijbehorend pand.

Ik volgde het bordje en kwam uit bij
een mooi gebouw dat bij navraag
bekend bleek te staan onder de naam
Huize De Brink. Veel IVN-ers hebben
er in het verleden werk in en rondom
verricht. Nu blijkt het een lunchroom
te zijn onder de naam BRINK42.

Ik ga daar naar binnen en tref er een
prachtige locatie aan. Een lunchroom
waar mevrouw Marie-Jeanne
Wijnbeek-Simons (MJ) locatiemanager 
is. Gelijk een interview met haar
aangevraagd. Wel ook even de kans

genomen
om daar wat
te drinken.
Nou… de
eigengemaakte
likeur en de
koffie (ik koos
brazilean) was
gewoon……
genieten !!!													
Het bleek dat
het pand als
lunchroom nog
maar net open
was (een paar dagen). En er stond een
heuse barista achter de bar. Gezellig
praatje mee gehad.

Op de afgesproken dag kwam ik
‘s ochtends binnen in de lunchroom.
Er zaten vier gasten, twee aan een
heerlijk uitgebreid ontbijt en twee aan

de koffie met gebak. MJ
deed zelf de bediening
op een uiterst lieve
wijze. De sfeer was
prettig, zacht muziekje
op de achtergrond en
je kon er rustig werken.
Na een kwartiertje droeg
MJ haar taken over aan
een ander en kwam bij
mij zitten. Intussen was
ik voorzien van koffie...

nou ja... koffie…ik dacht dat mijn
koffie thuis super was maar deze
was... van een andere planeet bijna.
MJ is een alleraardigste charmante
dame die haar roots in Zuid-Afrika
heeft. Zij is een tijdje geleden

Het geheim van de kruidentuin DEEL 1 “het NU”
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aangesteld door stichting Streams als
locatiemanager van huize De Brink
(thans dus BRINK42) en haar missie
is om via deze aparte horeca-locatie
de mensen in Nijkerk met elkaar
te verbinden, mensen te laten zien
en voelen dat ze gehoord en gezien
worden en dat ze er mogen zijn.
Ze had daar een verwaarloosde
kruidentuin gevonden en begon aan
een herstelactie van deze tuin.
In de kruidentuin heeft zij gezorgd
voor de basisplanten (bij voorkeur
bloeiende) die ze voor de keuken
nodig heeft (rozemarijn, salie, laurier,
tijm en lievevrouwebedstro) en ze
ging vervolgens over tot het zoeken
naar samenwerking met IVN Nijkerk
op het gebied van informatie, advies
en onderhoud.
De functie die de kruidentuin
mag hebben: verbinding, educatie,
workshops geven. Maar in elk geval
ook voorziening voor de keuken van
BRINK42 natuurlijk.
MJ verzocht mij dan ook om te
kijken in hoeverre IVN weer wat

kan betekenen voor die kruidentuin
en voor de verzorging van de
moerbeibomen. Die opdracht
neem ik mee naar de eerstvolgende
bestuursvergadering.

MJ woont zelf ook in het pand (boven)
en liet mij de binnenruimte (beneden)
zien.
Een ruimte voor workshops, een
rustruimte (soort lounge/bibliotheek)
en de lunchroom zelf. Het koetshuis
verderop kan ook gebruikt worden
voor workshops en heeft een soort
winkeltje voor lokale producten.
Gelijk afgesproken dat IVN
Nijkerk daar ook haar producten
(denk aan de crea bea dingen van
werkgroep Natuurlijk Proeven)
mag uitstallen en dat IVN daar ook
kleine vergaderingen kan houden en
workshops kan doen. Geweldig toch!
Prachtlocatie met mogelijkheden.
Ik zou zeggen... maak er als IVN
gebruik van voor je vergaderingen of
workshops.
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Normaliter zou ik geen verslag doen
van een horecaonderneming maar dit
is niet zomaar iets. Deze lunchroom
gebruikt enkel natuurlijke producten,
uit de kruidentuin en van lokale
ondernemers. Geen gifstoffen o.i.d.
komen er aan te pas (rotzooivrij
noem ik dat gewoon). De leveranciers
moeten aanvullend zijn en het moeten
duurzame keuzes zijn. Dus je kan er
geen cola drinken maar wel speciale
drankjes en eigengemaakte likeurtjes.
Ernstig lekkkker en hoogst IVN
proof…
Nou... nu wij als IVN Nijkerk toch een
band met BRINK42 aan ‘t kweken zijn,
gelijk maar even aan MJ gevraagd of
er voor IVN leden nog een korting
mogelijk is. Natuurlijk…zegt MJ.
Gaan we even over brainstormen.

MJ ziet de samenwerking met
IVN Nijkerk met een goed gevoel
tegemoet:
-	 Samen zijn
-	 Bewustwording van de natuur
-	 Viering van het leven
-	 Educatie
-	 Mensen verleiden tot juiste keuzes
(duurzaam eten bijvoorbeeld)

-	 Workshops (gebruik van ruimtes)
-	 Vergaderingen (gebruik van
ruimtes)

-	 Produktenstalling in Koetshuis
(winkeltje van BRINK42).

Dat was een verrassend en
verhelderend gesprek. Ik snap nu
dat de kruidentuin eigenlijk nog
steeds bestaat, dat er een IVN Proof

lunchroom is en dat er nieuwe
toekomstmogelijkheden qua
samenwerking zijn.
Dankzij die oude kruidentuin hebben
wij een samenwerking met BRINK42
gekregen.

En… wat een fijn mens is die MJ!
Warm en hartelijk.

De officiële opening van BRINK42
vindt plaats op zaterdag 23 april en
IVN Nijkerk (werkgroep PROMO)
gaat daar met een pracht kraam de
boel opleuken. En het kijkend publiek
gelijk kennis laten maken met IVN.

Iedereen is welkom en gezien de sfeer
en de meer dan verrukkelijke koffie
kan ik iedereen aanraden eens een
kijkje te nemen, een praatje te maken
en wat te nuttigen.
En kom ook gezellig naar de open
dag/officiële opening op 23 april.

BRINK42 is een plek om te beleven,
er werken gedreven idealisten en
het gaat om de relatie, niet om de
prestatie.

En de kruidentuin? Hij leeft weer!!!!

Volgende keer deel 2 in deze serie:
Het verleden.

Ruud Verhoef
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Leen boeken/tĳdschriften over tuinieren 
bĳ de Bibliotheek! www.bibliotheeknĳkerk.nl

�engt je v��r!

Familiebedrijf  sinds 1921

Uw juwelier voor 
bijzondere sieraden met oog 
voor eerlijke en natuurlijke 

materialen. 

Vakmanschap - Service - Kwaliteit 

Plein 13 in Nijkerk 
033-2451521

SMAAK EN SERVICE
NAAR UW WENS

Oude Barneveldseweg 13
3862 WV Nijkerk
tel: 033-2459743

e-mail: info@bokkers-catering.nl
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Werkgroepen
Advertenties	 Rien Loman	 033 - 246 18 54

advertenties@ivn-nijkerk.nl

Boomfeest	 Maarten Oosterkamp	 06 - 28 84 94 40
boomfeest@ivn-nijkerk.nl

Communicatie en PR	 Ruud Verhoef	 06 - 50 74 38 18
pr@ivn-nijkerk.nl

Energie Strategie	 Arjan van Slooten	 06 - 36 38 40 06

Fotowerkgroep	 Petra Heidinger	 fotowerkgroep@ivn-nijkerk.nl

Gidsen	 Ruud Verhoef	 06 - 50 74 38 18
en excursies	 	 gidsenwerkgroep@ivn-nijkerk.nl

Hoogstambrigade	 Rien Loman	 06 - 25 08 18 05
hoogstambrigade@ivn-nijkerk.nl

Kraam IVN-Nijkerk	 Ruud Verhoef	 06 - 50 74 38 18
kraamivn@ivn-nijkerk.nl

Landschapsbeheer	 Rien Loman	 033 - 246 18 54
landschapsbeheer@ivn-nijkerk.nl

Natuurlijk Proeven	 Elly Kuijt	 06 - 22 23 28 68
ellykuyt@gmail.com

Natuurouders	 Arjan van Slooten	 natuurouders@ivn-nijkerk.nl

Nieuwsbrief	 Herman van Dasselaar	 pr@ivn-nijkerk.nl
en Jorieke Linnenkamp

Nijkerk Natuurlijk	 Egbert Woudenberg	 06 - 43 48 39 27
nn@ivn-nijkerk.nl

Planten	 Arjan Kalee	 plantenwerkgroep@ivn-nijkerk.nl

Scholen	 Ruud Verhoef	 06 - 50 74 38 18
scholenwerkgroep@ivn-nijkerk.nl

Vogels	 Jan Wouda	 033 - 844 40 93
vogelwerkgroep@ivn-nijkerk.nl

Website	 Ruud van Veenschoten	 06 - 81 33 26 28
webmaster@ivn-nijkerk.nl
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