Nieuwsbrief IVN Nijkerk

Beleef de natuur!

Nieuwsbrief voor leden, donateurs en belangstellenden – September 2022

Nijkerkse fiets4daagse
De Nijkerkse Fiets4daagse vindt dit jaar plaats van
maandag 12 t/m donderdag 15 september.
Ook voor dit jaar zijn er vier nieuwe routes uitgezet.
U kunt kiezen uit de korte route van ca. 30 km, de
middellange route van ca. 45 tot 50 km en de lange
route van 60 tot 70 km. Ook aan de beleving en tips,
zo kenmerkend voor de Nijkerkse Fiets4daagse, is
veel aandacht besteed.
Jan Verweij, voorzitter van de werkgroep Nijkerkse
Fiets4daagse: “Deze fietsvierdaagse is door de vele
belevenissen onderweg extra aantrekkelijk voor de
deelnemers. Het is niet alleen genieten van de brede
omgeving van Nijkerk, maar door belevenissen als
museumbezoek, bijzondere tuinen en andere
bezienswaardigheden geeft het aan de Nijkerkse
Fiets4daagse een bijzondere dimensie.”
Meer informatie op nijkerksefiets4daagse.nl

Groencursus
Op 28 september begint een prachtige cursus over de natuur in het algemeen en in jouw omgeving.
Deze cursus geeft VUN in samenwerking met IVN Nijkerk/Putten.
De groencursus geeft de natuur de aandacht die het verdient. Tijdens 5 thema-avonden en 4 excursies
wordt stilgestaan bij een aantal aansprekende en spannende thema’s, te weten: geologie,
landschappen, flora, fauna en ecologie
Voor iedereen een geweldige kans om het landschap en de natuur in jouw
directe omgeving met andere ogen te bekijken en je kennis daarvan te
verrijken. Je hoeft geen grote kennis van de natuur te hebben, maar
interesse in de natuur om je heen is natuurlijk wel handig. Het betreft een
basiscursus over de natuur. Later kan je altijd kijken voor eventuele
verdere specialistische cursussen. Lees meer of meld je meteen aan.
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Rabo clubsupport actie
5 t/m 27 september - steun ons met jouw stem
Ook dit jaar doet IVN Nijkerk mee met Rabo ClubSuppport, waarbij we
een maatschappelijk bestedingsdoel hebben gekozen dat goed is voor de
club en Nijkerk. Vorig jaar konden we door de opbrengst van ruim 300
euro een roeibootje kopen om daarmee het vogeleiland in de Arkervaart
te bereiken. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor de scholenwerkgroep.
Elke Rabobankierder kan als lid stemmen. Als u zich nog niet aangemeld
heeft kan o.a. via de Raboapp. Alvast bedankt!

Bloemrijke akkerranden
Dit voorjaar zijn in Nijkerk en Putten weer behoorlijk wat stroken langs mais- en graspercelen
ingezaaid met een bloemenzadenmengsel. Inmiddels bloeien de stroken volop en gonst het van de
insecten. Goed nieuws! Maar kruipt en vliegt daar nu rond?

Foto bruin blauwtje: Vlinderstichting

Inventarisatie: wat groeit en bloeit er
Op 10 augustus heeft een inventarisatie plaatsgevonden van een viertal
bloemrijke akkerranden in Nijkerkerveen (door Henk van den Burg van
IVN in samenwerking met stichting BAO). Hierbij is met name naar de
insecten gekeken. Er zijn maar liefst 26 verschillende soorten insecten
waargenomen. De stroken zien er dus niet alleen erg mooi uit, ze bieden
ook een geschikte leefomgeving voor insecten. Er is zelfs een bruinblauwtje gezien, een zeldzame vlinder!

Fietsroute bloemrijke akkerranden
En nu kan je een speciale fietsroute volgen langs deze bloemrijke akkerranden!
De fietsroute heeft een lengte van 25 km (gemiddeld 1,5 uur fietsen)
en is op elk punt in de route te starten. De route is gratis te
downloaden via deze link en af te halen bij de VVV
en diverse boerderijwinkels in Nijkerk en Putten.

Mis deze evenementen niet:
•
•
•

Nacht van de vleermuis – 25 augustus
Fête de la Nature - 2, 3 & 4 september 2022
Beleefweek (op de) Veluwe – 24 & 25 september

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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