Nieuwsbrief IVN Nijkerk

Beleef de natuur!

Nieuwsbrief voor leden, donateurs en belangstellenden – Mei 2022

Speciale IVN Wandelingen
Deze maand organiseert IVN Nijkerk twee speciale wandelingen. Op zondag 8 mei is er een heuse
Moederdag wandeling; een mooie en ontspannen wandeling en een uitgelezen moment om moeders in
‘t zonnetje te zetten. Op zondag 15 mei is er een speciale IVN natuur- en kunstwandeling. Deze route
wordt nog aan gewerkt, maar opgeven kan nu al! Voor verdere informatie en aanmelden mail naar
r.e.verhoef@gmail.com.

Groen Café
Zaterdag 21 mei is in de bibliotheek van Nijkerk, de gezelligste huiskamer van Nijkerk, weer onze
Groen Café geopend van 10:00 tot 12:00. Het thema deze keer? De dier(insect) vriendelijke tuin. Houd
die ochtend vrij en kom gezellig even langs voor een praatje, wellicht een of meerdere vragen of meld je
aan om ook een ochtendje aanwezig te zijn. Lees meer bij Bibliotheek Nijkerk.

Natuurexcursies basisscholen
Vrijwilligers gezocht
IVN Nijkerk heeft diverse aanvragen ontvangen om
natuurexcursies te verzorgen op basisscholen in
Nijkerk en omstreken. Voor de maand mei, maar
vermoedelijk ook de maanden daarna, hebben wij
vrijwilligers nodig. Heeft u interesse, stuur dan een
mail naar r.e.verhoef@gmail.com.
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Beleef Slichtenhorst
De Stichting Slichtenhorst organiseert op zaterdag 7 mei aanstaande hun eerste event onder de naam
‘Beleef Slichtenhorst’. Dit event is voor iedereen die wil weten wat dit prachtige gebied te bieden heeft.
In de ochtend kan je op een sportieve manier het gebied verkennen en in de middag zijn er
interessante lezingen. Kinderen kunnen in de middag uilenballen ontleden onder begeleiding van de
uilenwerkgroep en is er een markt met info kraampjes en producten uit het gebied die getoond en/of
verkocht worden. Het event vindt plaats bij Kinderdagverblijf ‘Bij Boer Dolf’ aan de
Slichtenhorsterweg 57. Toegang / deelname is gratis en meer informatie is te vinden op de facebook
pagina van de stichting.

Vogelbeschermingswacht 60 jarig bestaan
Op 17 november 2021 was het precies 60 jaar geleden dat de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
in Harderwijk werd opgericht. Om dit jubileum te vieren worden in de maand mei diverse activiteiten
georganiseerd.
Op woensdag 11 mei staat er een avondexcursie op het programma langs de Veluwemeerkust ter
hoogte van Hierden. De Veluwerandmeren vormen met haar oeverzones een uniek vogelparadijs. Met
name in het voorjaar is het daar een drukte van belang. Gidsen van de Vogelbeschermingswacht zullen
deelnemers aan de excursie rondleiden door dit prachtige gebied. Aanmelding voor deze excursie kan
via de landelijke website vogelweek.nl.
Zaterdag 21 mei organiseert de Vogelbeschermingswacht in samenwerking met de natuurtuin
Harderwijk een open dag in de natuurtuin Stadsweiden. Iedereen is van 11.00 uur tot 15.00 uur van
harte welkom in de natuurtuin. Je kan kennismaken met vele groene organisaties uit de regio, er zijn
leuke presentaties en er worden rondleidingen gehouden door de botanische inrichting van de tuin.
Voor kinderen staan er leskisten klaar om iets te leren over visjes en kikkers in de vijver. Kortom, van
alles te doen voor jong en oud. Meer info op vbwnoordveluwe.nl.

Boekentip: Vogelaars (nooit) uitgevogeld
Hoe beginnen vogelaars? Wat doen ze en waarom? Van welke vereniging zijn ze lid
en waarom? Deze onderzoeksvragen zijn verwerkt in het boek Vogelaars (nooit)
uitgevogeld van Debby Doodeman. Over waarnemingen doorgeven,
lievelingsvogels en veel meer. Ook de verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke
vogelaars komen aan bod. Het boek heeft als doel het ware beeld van vogelaars te
laten zien, maar ook anderen inspireren om te gaan vogels kijken. Meer
informatie? Ga naar fogol.nl.

Check voor het actuele nieuws, alle activiteiten en meer: de website van IVN Nijkerk.
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