Nieuwsbrief IVN Nijkerk

Beleef de natuur!

Extra nieuwsbrief voor leden, donateurs en belangstellenden – mei 2016

Excursie natuur(lijk) snoepen verplaatst !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Om kinderen ook de gelegenheid te geven deel te nemen aan de Veluwe wandeltocht hebben wij besloten
de excursie “Natuur(lijk) snoepen” te verzetten van 28 mei 2016 naar zaterdag 4 juni 2016.
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 de eetbare planten. 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. Vertrek: Buntwal 6, 3864 MZ Nijkerkerveen.

Planning Plantenwerkgroep
Omdat in de vorige Nieuwsbrief de aanvangstijd en de plaats van vertrek van sommige excursies niet was
vermeld volgt onderstaand een aanvulling hierop:
Woensdag 11 mei : Zeedijk/Stoomgemaal, vertrek om 18.45 uur van NS-station Nijkerk
Woensdag 25 mei : Gebied rondom poel na stal Lozeman, vertrek om 18.45 uur van NS-station Nijkerk
Woensdag 8 juni : Heihoef, vertrek om 18.45 uur van NS-station Nijkerk

Cadeaulidmaatschap IVN

Steeds meer mensen zijn op zoek naar een origineel natuurvriendelijk en duurzaam cadeau. Speciaal voor
hen bieden wij sinds kort een cadeaulidmaatschap aan via onze website.
De ontvanger van het cadeaulidmaatschap krijgt gedurende 12 maanden toegang tot al onze activiteiten en
ontvangt twaalf keer per jaar onze Nieuwsbrief, vier keer per jaar ons verenigingsblad “Nijkerk Natuurlijk”
en vier keer per jaar het kwartaalmagazine “Mens en Natuur”.
Aan het einde van de cadeauperiode wordt aan het “cadeaulid” gevraagd zelf lid te worden van IVN Nijkerk.
Als dat niet het geval is, dan eindigt het lidmaatschap automatisch zonder verdere opzegging.
Iemand aanmelden voor een cadeaulidmaatschap gaat eenvoudig door € 15,00 over te maken op onze
bankrekening nummer NL32 RABO 0347864759 onder vermelding van “cadeaulidmaatschap” en de naam
van de ontvanger. Het aanvraagformulier voor het cadeaulidmaatschap staat op onze website.

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