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IVN Nijkerk present op de BOERENMAANDAG
Maandag 10 april is het weer zover: liefhebbers van stekjes, planten en
kruiden kunnen op de Boerenmaandag op het Plein in Nijkerk hun hart ophalen
bij de kraam van IVN Nijkerk. Kom je ’s morgens dan heb je de eerste keus!
Vanaf 09.00 uur staan de vrijwilligers gereed om je van
dienst te zijn. De hele dag is er volop keus uit natuurboekjes,
zoekkaarten, klompenpaden, vogelspeldjes en nog veel meer
leuke en interessante voorwerpen: geborduurde
gastendoekjes, flesjes kruidenazijn en een snuffeldoos met
2e-hands natuurboeken. Tot 16.00 uur kunt u terecht. De
opbrengst van die dag komt ten goede aan de vereniging IVN Nijkerk.

Vogelen op Schuitenbeek
Zaterdag 15 april kun je binnen een uur dertig tot veertig soorten vogels zien
en horen, dat is genieten. Daarvoor moet je naar de Delta Schuitenbeek. Neem
vanaf de rotonde voor de brug over het Nijkerkernauw de weg rechts langs de
dijk en rijd door tot de bocht naar rechts: daar staat vanaf 09.00 uur de IVNvlag op de dijk. Tot 10.00 uur is het uitkijken
over de Schuitenbeekdelta en de Putter polder.
Standvogels, late wintergasten, zangvogels en
typische weidevogels wedijveren om aandacht.
Een telescoop wordt beschikbaar gesteld, die
verhoogt de intense vreugde van het
voorjaarsvogelen.
Weet je nog niet de namen van alle vogels? Die leer je daar van de kenners: met
een gratis kop koffie en een vogelgids kom je ver. Heb je een verrekijker? Neem
die dan mee.
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Vroege Vogelexcursie naar de Blauwe Kamer
Zaterdag 22 april vertrekt om 06.00 uur vanaf het NS-station van Nijkerk
de IVN-Vogelwerkgroep naar het prachtige natuurgebied en vogelparadijs de
Blauwe Kamer bij Rhenen waar het water van de
Nederrijn vrij spel heeft. De vogelaars carpoolen.
Het aantal deelnemers wordt beperkt tot twaalf
(12) personen. Om ongeveer 12.30 uur is de
groep terug. Voor deelname vooraf melden bij de
coördinator Jan Wouda:
janenjokewouda@upcmail.nl.

Gratis Jubileumbustocht door Nijkerks dreven
Zaterdag 22 april wordt ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van IVN
Nijkerk een gratis Landschapsbusexcursie verzorgd die gaat door de vier
landschapstypen van Nijkerk: de zeepolder Arkemheen, het kampenlandschap,
de jonge heideontginning en het slagenlandschap. Gedurende de tocht, die met
een luxe touringcar wordt gehouden, krijgen de
deelnemers bijzonderheden te horen van de
landschappen en de natuur. Op drie plaatsen
wordt uitgestapt en een bijzonder
landschapsonderdeel bezocht onder leiding van de
bekende IVN-gids Leendert de Boer: de
Kruishaarse berg, de Oostereng en de walburg van
Appel. In Landwinkel De Maaneschijn ontvangen
de deelnemers gratis koffie, thee of limonade. Vertrek om 09.30 uur vanaf het
stadhuis. De terugkeer is om ongeveer 13.00 uur.
Voor deelname vooraf melden bij de IVN-gids en reisleider Arie van den Berg:
info@ivn-nijkerk.nl of telefoon 033 – 2461271.
Agenda
Voor alle activiteiten en meer informatie, zie: https://www.ivn.nl/afdeling/nijkerk
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