Nieuwsbrief IVN Nijkerk

Beleef de natuur!

Nieuwsbrief voor leden, donateurs en belangstellenden – januari 2017

Nieuwjaarswens
De redactie van de Nieuwsbrief van IVN Nijkerk wenst alle leden, donateurs en relaties een rustige
jaarwisseling toe en een goed begin van het nieuwe jaar.

Nieuwjaarswandeling
De traditionele nieuwjaarswandeling wordt zaterdag 14 januari gehouden voor leden, donateurs
en relaties van IVN Nijkerk. Deze keer is gekozen voor een bijzonder traject: in en door Landgoed
Appel. De start is om 13.30 uur bij Landwinkel De Maaneschijn in Appel en duurt tot ongeveer
15.30 uur. Het traject van goed 8 kilometer loopt langs akkers, bosschages, bossen weilanden,
houtwallen en beken. Onder leiding van 2 ervaren leden van de Landgoedwerkgroep Appel, die het
bijzondere traject hebben uitgezet, kunt u genieten van een keur aan landschapselementen zowel
oud als vernieuwd. Waterdicht schoeisel wordt aanbevolen evenals warme kleding. Na afloop van
de wandeling heeft u gelegenheid zich even op te frissen en aan te sluiten bij de nieuwjaarsreceptie die om 16.00 uur begint.

Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 14 januari zal van 16.00 tot 18.00 uur in De Maaneschijn de nieuwjaarsreceptie van
IVN Nijkerk worden gehouden. Onder het genot van een glas Glühwein een hapje en nog een
drankje kunnen de beste wensen worden uitgewisseld, contacten worden gelegd of vernieuwd . Er
zal een korte terugblik op 2016 worden gegeven en verwachtingen en wensen voor 2017 worden
uitgewisseld. Het adres van De Maaneschijn is Kamersteeg 3a in Appel. U bent hartelijk
uitgenodigd.
Landschapsbeheer
Wilt u eerst een bijdrage leveren aan het onderhoud van het landschap rondom Nijkerk? Doen!
Van 09.00 tot 12.00 uur is er op zaterdag 14 januari werk aan de winkel bij Schoolstraat 19 in
Nijkerkerveen: lekker knotten!
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Vogelinventarisatie bij Delta Schuitenbeek
Voor vogelliefhebbers en mensen die vogels met hun naam willen leren kennen is er op zaterdag
21 januari van 09.00 tot 10.00 uur weer vogelwaarneming op de Zeedijk bij het Puttergemaal:
allerlei wintergasten worden op naam gebracht en genoteerd. Leuk en leerzaam. De telescoop van
IVN staat gereed.

Vogelen in de Arkemheense polder: wintergasten kijken
Onder leiding van de ervaren gids en vogelaar Wim Meijer gaat het op zaterdag 28 januari om
14.00 uur met de auto vanaf het NS-station Nijkerk richting Arkemheense polder. Daar houden
zich duizenden vogels op die uit koude streken zich hier te goed doen aan grazige weiden en
voedselrijk water: diverse soorten ganzen, eenden, de kleine en wilde zwaan. Ga mee en verbaas
je over de vaak spectaculaire hoeveelheden mooie gasten. De Arkemheense polder staat in binnenen buitenland bekend als een vogeleldorado. Kom en zie!
Om ongeveer 16.00 uur is de terugkeer.

IVN Ledenconferentie
Altijd al mee willen denken over de toekomst van het IVN? Dan is daar nu de kans voor: reserveer
zaterdag 21 januari. Dan hoopt het Landelijk Bestuur met 100 tot 200 IVN’ers een paar stevige
bomen op te zetten over de toekomst. Er ligt dan een eerste concepttekst voor het meerjarenplan
‘IVN2021’. Vragen waarover men van gedachten wil wisselen zijn bijvoorbeeld:
- Geeft de tekst goed weer waar we met elkaar naartoe willen?
- Geeft dit plan richting aan het werk in de afdelingen?
’s Middags is er keuze uit diverse workshops.
De locatie hoeft voor Nijkerkers geen bezwaar te zijn: de Mariënhof, Kleine Haag 2 in Amersfoort.
De dag begint om 10.30 uur en eindigt om 16.00uur. Voor een lunch wordt gezorgd. Aanmelden
via de website van IVN.

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