Nieuwsbrief IVN Nijkerk Beleef de natuur!

Nieuwsbrief voor leden, donateurs en belangstellenden – Juli 2022

ModderDag: vies worden mag!
Tijdens ModderDag op 29 juni staat het vrij spelen met de elementen water en zand centraal.
Kinderen krijgen de ruimte om modder te maken, ontdekken en beleven. Honderdduizenden kinderen
in binnen- en buitenland zijn tegelijkertijd actief bezig met natuur. En daarbij mag je vies worden!
Lees meer over modderdag en meld jouw school, kinderopvang of publieke evenement aan.

Special: Nachtvlinders spotten
Nachtvlinders? Wat zijn dat nou weer? Je hebt dag- en ook nachtvlinders en van alles ertussenin.
Nachtvlinders met namen als spinneruilen, gestreepte goudspanner, huismoeders, tandvlinders of
venstervlekjes… Er gaat een onbekende wereld voor je open en dat in het donker op een mooie
zomeravond! Wil je er meer van weten? Kom dan op 15 juli as. naar de excursie op de Gervense
Heide. Willem en Jacolien Oosterhof zijn experts en vertellen er je van alles over. Nachtvlinders spot je
gemakkelijk met een lamp of met lekker veel zoete stroop. Willem weet precies hoe dat moet.
We verzamelen vanaf 22.30 uur op camping De Gervense Heide,
Hevelschutterweg 6 te Putten. De excursie begint om 23.00 uur tot
ongeveer 02.00 uur. Belangrijke tips: neem een stoeltje mee om lekker
te zitten en een dekentje voor als het wat fris zou worden. Eigenlijk
kan niet te fris zijn, want daar houden de vlinders niet van. Eigenlijk
zijn de nachtvlinders wel erg verwende vlinders. We rekenen op een
mooie avond/nacht. Alleen als het regent of hard waait gaat het niet
door, dan blijven de vlinders lekker schuilen en zien we niets.
De kosten bedragen € 7,50 per persoon en zijn bij aanvang contant te voldoen. Dit is inclusief koffie,
drankje en versnaperingen tijdens de avond. Geheel verzorgd dus. Er is een maximum van 35
deelnemers. Graag vooraf opgeven via ivnnijkerkexcursie@gmail.com, zodat we het je kunnen laten
weten als de excursie door het weer (regen, wind) onverhoopt niet door kan gaan. Dus geef je op, wij
hebben er zin in!

Nieuwsbrief IVN Nijkerk juli 2022
Redactie: Jorieke Linnenkamp en Herman van Dasselaar

Pagina 1 van 2

Vogelgriep treft vele sterns
Jullie hebben het ongetwijfeld meegekregen: de vogelgriep die al enkele weken door broedkolonies van
diverse soorten vogels raast, heeft gezorgd voor massale sterfte onder grote sterns. Diverse kolonies
grote sterns zijn nu weggevaagd, waaronder die in De Petten op Texel, de
kolonie op Griend en die in de Waterdunen in Zeeuws-Vlaanderen. De
aantallen slachtoffers zijn zo groot dat er oprechte zorgen zijn over de
populatie van deze Rode Lijst-soort. En het einde is nog niet in zicht. In
toenemende mate worden bovendien ook andere vogelsoorten getroffen,
zoals visdieven. Ondertussen houdt in het buitenland de vogelgriep ook
flink huis onder zeevogels als jan-van-genten en grote jagers. Lees er meer
over op de site van de Vogelbescherming.

Doorstapwandeling Vogelgeluiden
Donderdag 21 juli is er weer een doorstapwandeling in de Stille Kern, met wat pauzes - vooral om
naar de vogels te luisteren. We zijn wat laat in het jaar daarvoor, maar in het Horsterwold is toch altijd
wel wat te horen. De wandeling wordt gefaciliteerd door Maarten Oosterkamp en Hans Dekker.
Locatie: Stille Kern. We verzamelen op het parkeerterrein aan de Flehiteweg.
Tijd: verzamelen vanaf 19.00 uur, start wandeling 19.15 uur.
Vervoer: van een aantal deelnemers verwachten we dat ze met de auto komen.
Heb je een auto ter beschikking, laat dan weten hoeveel mensen je (kosteloos)
wilt meenemen. En als je wilt meerijden, laat dat dan in de e-mail weten.
Vertrekplaats van de auto’s met meerijders volgt nog.
Aanmelden (voor deelname en meerijden) via jgadekker@hotmail.com.

Aan de slag met de levende tuin
Met de gratis online cursus van IVN en provincie Gelderland
transformeer je jouw tuin tot een ‘Levende tuin’ vol bloeiende
bloemen, gezonde planten en kleine dieren. Je leert in deze korte
inspirerende workshop jouw tuin natuurlijker en
diervriendelijker te maken. Na de workshop heb je praktische
handvatten om daadwerkelijk aan de slag te gaan met het
vergroenen van je eigen tuin. Doe zelf mee en/of stuur deze
informatie door binnen je afdeling.

Agenda doorstapwandelingen
•
•
•
•

3 juli
7 juli
17 juli
21 juli

Speciale verhalentocht o.l.v. Eliza
Doorstapwandeling
Excursie & vogelwandeling
Lichte doorstap/ontdekkingstocht met thema ‘vogels herkennen’ (o.a. vogelgeluiden)

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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