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Beleef de natuur!

Nieuwsbrief voor leden, donateurs en belangstellenden – mei 2016

2e zoektocht naar het verdwenen klooster
Het is bijna zo ver: zaterdag 7 mei gaan we weer op pad voor een “Zoektocht naar het verdwenen klooster”.
Voor wie vorig jaar is mee geweest, kan zich vast nog wel de spannende geluiden van de jammerende
monniken herinneren. Zouden we ze dit jaar ook weer kunnen horen of zelfs zien? Het is zeker een deelname
waard. Want naast het spannende verhaal en mogelijk een ontmoeting met enkele monniken, is er gelegenheid om van alles te proeven. Alles gemaakt van wat er in de natuur eetbaar is: een culinaire verrassing. Er
is natuurlijk meer te beleven, maar dat ga ik niet verklappen.
Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan naar het NS-station Nijkerk, waar we om 13.30 uur vertrekken
naar het Kerkplein bij VVV Putten om ook daar deelnemers uit Putten aan te laten sluiten bij de groep.
Daar vertrekken we om 14.00 uur en rijden in kolonne naar het Solse gat.
Voor alle duidelijkheid: we gaan met de auto. Ben je niet in bezit van een auto, dan kun je misschien iemand
vragen met je mee te gaan. Waarschijnlijk is er ook nog wel een plaatsje vrij bij andere deelnemers. Je kunt
natuurlijk ook carpoolen, want op de terugweg rijden we via VVV Putten, terug naar Nijkerk.
Wij kijken naar je uit. De duur van de tocht is ongeveer 1,5 uur. Het pad is goed te bewandelen, helaas niet
geschikt voor rolstoelen. Een wandelwagen kan mee. De tocht is ook mooi voor kinderen, heel leerzaam.
Voor eventuele vragen kun je terecht op telefoonnummer 06-21271654.
Gids, Gerrie van den Brink.

Vogelinventarisatie

Vindt u het leuk om te kijken welke vogels er nu te zien zijn in Delta Schuitenbeek? Dan bent u van harte
welkom op zaterdag 21 mei om 09.00 uur aan de Zeedijk, vlakbij het Putter stoomgemaal. Op de dijk
gaan we dan kijken welke vogels er zoal te zien zijn. Een verrekijker en een telescope zijn aanwezig maar
uw eigen verrekijker of telescope meenemen is altijd handig. We zijn herkenbaar aan de IVN-vlag.
Gids: Hanneke Bronkhorst.

Planning Plantenwerkgroep
Woensdag 11 mei
Woensdag 25 mei
Woensdag 8 juni
Woensdag 22 juni
Woensdag 6 juli
Woensdag. 3 augustus
Woensdag 17 augustus
Woensdag 31 augustus

Zeedijk/Stoomgemaal
Gebied rondom de poel na stal Lozeman
Heihoef
De Bunt, ingang Vossenweg
Bogen/Kamers Nijkerk, strook uitkomend op Anker.
Zwarte Broek ; Koperweg 6
Landgoed Gerven
Geluidswal N301 spoor - Chopinlaan Nijkerk
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Landschapbusexcursie
‘Ik heb het vaak gezien maar nooit geweten dat …’
Op zaterdag 28 mei organiseert IVN Nijkerk een landschapsbusexcursie. Deze busexcursie zal door de
vier afwisselende landschapstypen rondom Nijkerk gaan. De vier landschapstypen zijn: het zeepolderlandschap van Arkemheen, het kampenlandschap, de nieuwe heideontginning en het slagenlandschap
rondom Nijkerkerveen en Hoevelaken. De gidsen Arie van den Berg en Leendert de Boer zullen u graag
meenemen door de tijd in deze cultuurhistorische landschapsexcursie.
Gedurende deze tocht van ruim drie uur over bijna 50 kilometer verharde wegen, wordt op drie punten
uitgestapt om een speciaal landschapselement te bezoeken. Tevens zullen er pauzes worden gehouden bij
het gemaal Hertog Reijnout en Landwinkel De Maaneschijn voor een kopje koffie of thee met iets erbij.
Het vertrek is om 09.30 uur vanaf het Stadhuis Nijkerk. Rond 13.30 uur zullen we hier weer terug komen.
De kosten bedragen € 5,- per persoon, te betalen in de bus. Kom ook kijken wat uw stad te bieden heeft aan
landschapselementen die u wel vaak gezien heeft maar nooit wist dat…….. Aanmelden kan via info@ivnnijkerk.nl of per telefoon (033) - 2461271.

Natuur(lijk) snoepen
Op zaterdag 28 mei vindt ook de excursie natuur(lijk) snoepen plaats. Kom gezellig met je (klein)kinderen!
Er zal een wandeling gemaakt worden op de Buntwal, waarbij IVN natuurgids Gerrie van den Brink en Elly
Kuijt je meenemen in de wereld van eetbare planten. Er zal over vertelt worden en uiteraard wordt er ook
geproefd! Ook nemen wij ‘iets’ mee dat ter plekke wordt verwerkt. Kinderen kunnen het beste laarzen aan
trekken! Aanvang 14.00 uur.

IVN en haar materialen
Graag willen we je informeren over een verandering met betrekking tot het bestellen van IVN-materialen.
Vanaf dit jaar is Veldwerk Nederland geïntegreerd binnen IVN. Daarmee heeft IVN ook de Veldwerk
webwinkel overgenomen. Met de start van de webwinkel kunnen alle IVN-leden en -afdelingen met een
vaste korting van 10% producten kopen, zoals natuurboeken, dvd’s, zoekkaarten, veldwerk- en
onderzoeksmaterialen en vele andere producten die bijdragen aan een mooie natuurbeleving.
De kortingscode is IVN-AFD-1201. Je vult deze in tijdens het bestelproces, waardoor de korting automatisch wordt verwerkt. Neem snel eens een kijkje in de nieuwe winkel.ivn.nl.

Agenda
Voor alle activiteiten en meer informatie, zie https://www.ivn.nl/afdeling/nijkerk/activiteiten
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