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Nieuwjaarsreceptie 
Zaterdag 14 januari was de nieuwjaarsreceptie van IVN Nijkerk. Dit keer in het prachtige en vrij 

nieuwe scoutinggebouw aan de Bunschoterstraat in Nijkerk. Een kleine 50 IVN-ers waren op deze 

receptie present. Naast de heerlijke warme hapjes en glühwein, waren er diverse toespraken, een 

mooie natuurfoto presentatie en een heus ‘IVN Bingo verhaal’. Natuurlijk hebben we ook gebruik 

gemaakt van de situatie om de prachtige eco scoutinggebouw te wonderen. Kortom, het was een groot 

succes en fijn om (zo)veel IVN-ers (weer) te kunnen ontmoeten. Een goed begin van het nieuwe jaar! 

 

Orchideeën Hoeve 
In januari was er een uitje naar de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest. Voor degene die het niet 

kent…een absolute aanrader! Voor een gereduceerd tarief en door te carpoolen konden we die dag zo’n  

15 IVN-ers een mooie dag bezorgen. Vanaf de entree kon iedereen hier zijn eigen gang gaan; vogels op 

je hand voeren, vlinders en planten van dichtbij bewonderen, mooie foto’s schieten of “gewoon” een 

paar uur rond te wandelen en te genieten! 

 

Zowel de fotowerkgroep als de wandelwerkgroep zijn bezig om hun maandelijkse activiteiten en uitjes 
voor dit jaar in te plannen. Houd daarom de IVN agenda goed in de gaten of meld je alvast aan als 
belangstellende! De volgende activiteiten staan al op de rol: 

• Zondag 19 februari is er weer de IVN WINTERWANDELING (r.e.verhoef@gmail.com) 

• Zondag 12 februari uitje Foto werkgroep bij ‘Oud Groevenbeek’ (heidinger@outlook.com) 

 

Nieuwsbrief voor leden, donateurs en belangstellenden –Februari 2023 
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Onderhoud wilgen bij De Hoeksteen 
Bij basisschool De Hoeksteen in Nijkerk heeft het IVN een paar jaar geleden een groen schoolplein 

helpen aanleggen. Voor de wilgen moet er binnenkort onderhoud worden gedaan, namelijk: snoeien 

en nieuwe staken poten. Heb je zin om mee te helpen? We gaan dit overdag doen, want extra leuk: een 

aantal klassen helpen in kleine groepjes mee. Er is tijd voor begeleiding en om wat te vertellen over de 

natuur op het schoolplein. De datum wordt nog met de school afgesproken, waarschijnlijk op een 

woensdag. Vanuit het IVN is een klein groepje mensen nodig. Wil je meehelpen, neem dan contact op 

met Arjan van Slooten (arjanvanslooten@gmail.com). 

 

Hoogstambrigade: leer de kneepjes van het snoeivak 
In februari gaan we twee zaterdagochtenden hoogstamfruitbomen snoeien: op 4 en 25 februari van 

09.00 tot 12.00 uur. Lijkt het je leuk om mee te gaan en de kneepjes van het snoeivak te leren, dan ben 

je van harte welkom. Voor gereedschap en koffie zorgen wij. Aanmelden via 

hoogstambrigade@ivn-nijkerk.nl of via 06 25081805. 

 

Landschapsbeheer: wilgen aanpakken en riet maaien 
Op zaterdag 4 februari gaan we aan het werk in het landschap en wel op de Keienweg nummer 5. 

Hier doen we onderhoud aan de oude elzewal en zullen we knotwilgen snoeien.  

Op zaterdag 18 februari zijn we weer aan het 

werk op het vogeleiland in de Arkervaart. We 

gaan hier wilgen verwijderen en riet maaien, en 

(vooral) genieten van het mooie landschap om 

ons heen. Heb je zin om mee te gaan dan ben je 

van harte welkom! 

 

Voor beide activiteiten geldt dat we starten om 9.00 uur  en we werken door tot 12.30 uur. Naast 

gereedschap en handschoenen zorgen wij ook voor koffie, thee en wat lekkers voor in de pauze.  

Graag vooraf aanmelden via landschapsbeheer@ivn-nijkerk.nl 

 

Vrijwilligers gezocht 
Het IVN bestuur is nog steeds op zoek naar bestuursleden. Heb je mogelijk interesse of ken je iemand 

die we wellicht kunnen benaderen, neem dan graag contact op met een van onze bestuursleden.  

 

Daarnaast is de scholenwerkgroep ook nog op zoek naar mensen die voor een paar uur per maand 

actief willen zijn op scholen. Je hoeft geen natuurexpert te zijn. Je weet algauw meer dan 10 kinderen 

samen. Voor meer informatie, neem graag contact met de Scholenwerkgroep op. 

 

 

Met gezonde en groene groeten, de redactie 
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