Nieuwsbrief IVN Nijkerk Beleef de natuur!
Nieuwsbrief voor leden, donateurs en belangstellenden – Juni 2022

Weet jij wat er in de sloot leeft?
Vang en ontdek waterdiertjes met je (klein)kinderen. Ga 10 t/m 12 juni op avontuur tijdens de IVN
Slootjesdagen op één van de ruim 100 locaties in Nederland! Met een schepnet, waterbak en loeppotje
zie je welke dieren en planten er rondom de sloot leven en onderzoek je samen de kwaliteit van de
sloot. IVN-natuurgidsen staan klaar om te helpen. Download de gratis bouwplaat om thuis alvast een
droomsloot te knutselen.

Deze donderdag : een doorstapwandeling!
Donderdag 2 juni is er weer een heuse doorstapwandeling. Locatie zal in de buurt van Nijkerk zijn,
aanvang 19.15 en aanmelden verplicht. De leiding ligt in handen van Eliza. Aanmelden weer op de
gebruikelijke manier; mail of bel (06-50743818) Ruud
Sta je nog niet in de doorstapwandel app groep en je wilt er wel in, geef het even door. Behalve de
(spontane) leuke wandeling van a.s. donderdag komen er nog een aantal prachtige wandelingen en
excursies . In de agenda wordt alvast een tipje van de sluier opgelicht!

Over Nederland Zoemt
IVN komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar;
de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze
voedselvoorziening. Doe ook mee, en help de wilde bij! Lees verder.
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De Zwerfafvalbrigade Hoevelaken
De Zwerfafvalbrigade in Hoevelaken ging in 2018 van start
en sinds die tijd zijn ca. 50 volwassenen en 10 kinderen in
de weer om wekelijks 1 uur zwerfafval op te ruimen. U heeft
ze vast wel eens zien lopen in de berm of langs de weg in
hun opvallende gele hesjes.
Jaarlijks doet de Zwerfafvalbrigade ook mee aan de World
Cleanup Day van de Plastic Soup Foundation. Deze zal dit
jaar plaatsvinden op 17 september, ook in Hoevelaken.
Om met name de jeugd bewust te maken van de schade die al het afval in onze natuur maakt, wil de
Zwerfafvalbrigade Hoevelaken in de week van de World Cleanup Day op basisscholen ‘afval en vuilnis’
voorlichting geven en worden leuke activiteiten gedaan. Om dit mogelijk te maken worden nog
vrijwilligers gezocht. Wilt u helpen, stuur een mail naar zwerfafvalbrigadehoevelaken@gmail.com

Historische moestuin zoekt vrijwilligers
Gelegen in een mooi park tussen Nijkerk en Putten ligt kasteel Oldenaller,
gebouwd in 1655. Het kasteel is eigendom van Natuurmonumenten en
wordt bewoond door een achttal wat oudere bewoners.
Naast het kasteel ligt een prachtige, eeuwenoude moestuin. De huidige
bewoners hebben dringend behoefte aan versterking om de moestuin te
laten floreren en te kunnen blijven onderhouden. Over inhoud en omvang
van de inzet valt te praten. Dat kan variëren van het in gebruik nemen van
éen of meer moestuinbedden om zelf groente, fruit of bloemen te telen tot
het af en toe een dagje komen meehelpen. Voel je je aangesproken en/of
heb je vragen? Email wim.matthijsse@gmail.com of bel 0653736341

Doe-tip: Insectenhotel maken
Onze versteende omgeving maakt het insecten steeds moeilijker om goede schuil- en nestplaatsen te
vinden. Maak zelf een insectenhotel en help mee het ecosysteem op natuurlijke wijze in stand te
houden. Insecten zijn van onschatbare waarde voor de natuur!

Agenda
10 juni
10 – 12 juni
18 juni
19 juni
22 juni
23 juni

•
•
•
•
•
•

(Doorstap)wandelen met kunstenaar
Slootjesdagen
Libelle excursie
Excursie Sprengenpark
Zoektocht kleine beestjes in Orderbos (KNNV)
Doorstapwandeling
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