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Beleef de natuur!

Nieuwsbrief voor leden, donateurs en belangstellenden – Maart 2022

Sterren kijken
Het lijkt zaterdagavond 26 februari een fantastische heldere avond te worden. Op dit moment zijn de
prachtige sterrenbeelden van de winter te zien : Orion, Castor en Pollux, de Grote en Kleine Hond, de
Leeuw, Sirius, de Grote en Kleine Beer, Poolster, Cassiopeia, de Pleiaden etc. Wellicht kunnen we zelfs
de Andromedanevel (dichtstbijzijnde andere melkwegstelsel op 2,3 miljoen lichtjaar afstand) bekijken.

Uitnodiging
Graag nodigen wij je uit voor een leuk en informatief uur sterrenkijken aanstaande zaterdag 26
februari om 20.30 uur. We starten de avond op de parkeerplaats van minicamping Gervense Heide
aan de Hevelschutterweg 6 in Putten. We verzamelen tussen 20.15 en 20.30 uur en lopen om 20.30
uur een klein stukje naar de Veldhoefweg. Vandaar uit hebben we als we geluk hebben een prachtig
zicht op de sterrenhemel. Tot uiterlijk 21.45 hebben we ruim de tijd om alle wintersterren te bekijken.
Henny geeft stap voor stap uitleg wat we in de verschillende richtingen
allemaal kunnen zien, welke (mythologische) verhalen bij de
sterrenbeelden horen en hoe je ze gemakkelijk zelf kunt terug
herkennen en hij neemt alle tijd om al jullie vragen te beantwoorden.
Warm aankleden is belangrijk en neem een gewone verrekijker mee.
Graag horen wij uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur of je van plan bent te
komen en met hoeveel mensen. Wij sturen je dan een bericht of er nog
plek is. Als het programma verandert of als de weersomstandigheden
toch ongunstig blijken, hoor je dit tijdig van ons.
Hartelijke groet, Hennie Sohl en Ruud Verhoef
r.e.verhoef@gmail.com | 06 50743818
Foto: Jeroen Linnenkamp

Snoeien in het openbaar
Op 5 maart gaat de hoogstambrigade weer aan het werk in de fruitbomen. Dit keer zijn staan de
fruitbomen in het openbare groen aan de Oude Barneveldseweg tegenover de Beulenkamperweg op
het programma gesnoeid te worden. Hebben wij je interesse gewekt? Aarzel dan niet en meld je aan
om een ochtend de handen uit de mouwen te steken en kennis op te doen over het snoeien van
fruitbomen. Voor snoeimateriaal zorgen wij. We starten om 09.00 uur (einde rond 12.30) Aanmelden
kan bij Rien Loman via info@ivn-nijkerk.nl.

NLDoet in Nijkerk
Voor de landelijke actie NLDoet zijn er op 11 en 12 maart overal eenmalige klussen, waarbij
vrijwilligers gevraagd wordt hun handen uit de mouwen te steken. Er zijn diverse leuke en
natuurgerelateerde activiteiten in en rondom Nijkerk. Wat ga jij doen? Kijk op nldoet.nl.
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De Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel
De Nationale Week Zonder Vlees is het bekendste Nederlandse initiatief om de
vleesconsumptie te verminderen. De landelijke campagne vindt elk jaar in maart
plaats en wordt breed gesteund door partners uit de voedingsindustrie, zoals
supermarkten en producenten. Samen vinden wij dat elke dag vlees eten niet meer van deze tijd is – en
zuivel eigenlijk ook niet. Daarom wordt deze vijfde editie van 7 – 13 maart de Nationale Week Zonder
Vlees & Zuivel. Hiermee dagen we deelnemers uit om deze week niet alleen het vlees te laten staan,
maar ook te proberen zuivel te vervangen. Meer weten? Ga naar www.weekzondervlees.nl
– ook voor heerlijke recepten!

Nu in de natuur: Vogels op het plein
Heb jij afgelopen weekend tuinvogels geteld tijdens de Nationale Tuinvogeltelling? Als je op
ontdekking gaat, zou het goed kunnen dat je in een dichte struik een merel ziet zitten. Of horen!
Doordat het nest van de merel makkelijk te vinden is, komen katten of andere dieren vaak bij de
eieren. Als dat gebeurt, slaat de merel alarm met een indringende en luide alarmtoon. De herrie is niet
altijd genoeg om de rovers weg te jagen. Gelukkig brengen merels veel jongen groot, waardoor er nog
genoeg zijn om van te genieten. Kom meer te weten over plein en tuinvogels met de e-learning van de
IVN Natuuracademie.

Online cursus
Biodiversiteit
Hoog in de lucht, diep in
de zee of in de grond:
biodiversiteit is overal te
vinden. Maar wat is
biodiversiteit eigenlijk?
En waarom is het
belangrijk? In de nieuwe
online cursus maak je
gratis kennis met de basis
en leer je wat je zelf kunt
doen om te helpen. Ga
naar de cursus op ivn.nl.

Met gezonde en groene groeten, de redactie
Check voor het actuele nieuws, alle activiteiten en meer: de website van IVN Nijkerk.
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