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Activiteiten landschapsbeheer: Vogeleiland en Appelpad
Voor december staan 2 werkochtenden gepland, beide keren van 9.00 tot 12.30 uur.
Op zaterdag 2 december gaan we aan de slag met het
jaarlijkse onderhoud op het Vogeleiland in de
Arkervaart. We verzamelen op de parkeerplaats achter de
sluis bij de Arkervaart. Werkzaamheden zijn het riet maaien
en op hopen zetten, en het verwijderen van de opslag van
wilg en berk.

Op zaterdag 16 december gaan we verder met het knotten van de
wilgen langs het Appelpad. Ook nu werken we weer samen met de
werkgroep landschapsbeheer van IVN Barneveld en de klompenpad
vrijwilligers. Na afloop van deze ochtend is er een kop echte
boerengroentesoep. Op de landelijke natuurwerkdag zijn we hier al
met een grote groep enthousiaste mensen bezig geweest.
TV Gelderland heeft daar die avond een nieuwsitem over
gepresenteerd dat is terug te zien op:
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2147373/Duizendenhanden-uit-de-mouwen-voor-natuur
Zin en tijd om een ochtend mee te helpen? Meld je dan aan bij Rien
Loman via landschapsbeheer@ivn-nijkerk.nl.

Hoogstam fruitbomen brigade
Na een jaartje afwezigheid hebben wij de draad weer opgepakt en op 25 November jl. de eerste
snoeidag gehad. Voor dit jaar staat zaterdag 9 december gepland. En na de oliebollen en
appelflappen gaan we 13 januari, 27 januari en 17 februari bomen snoeien. De locaties waar wij aan de
slag gaan liggen in de gemeente Nijkerk en omstreken. Dit kan zijn bij iemand in de tuin met één
fruitboom of in een grotere of gemeentelijke boomgaard.
Ook voor advies hoe u een boomgaard begint kunt u bij ons terecht.
Van ontwerp naar aanplant en onderhoud. Een goede boomgaard geeft plezier.
Heeft u nou ook zo’n zin in het bijwonen of kennis nemen van het snoeien? Dan bent u van harte
uitgenodigd. Voor meer informatie of vragen hoogstambrigade@ivn-nijkerk.nl
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Onderhoud aan de Volenbeek in Putten/Ermelo

Op 16 december wordt er onder leiding van de Stichting Natuur en Milieu Putten onderhoud
uitgevoerd aan de Volenbeek. De Volenbeek is samen met de Schoonderbeek een gegraven spreng
die nu intact wordt gehouden door de werkgroep beken van de SNMP.
Het doel is om bij te dragen aan het behoud van wat resteert van een oude bedrijvigheid waarbij beken
gegraven werden om water te leveren aan watermolens, waarvan er een drietal bestonden in Putten.
Er wordt gewerkt van 09.00 tot 15.00 uur.
Verzamelen aan de Watervalweg ter hoogte van camping Brem en Den te Ermelo
Voor info http://www.natuurenmilieuputten.nl

IVN Cadeaulidmaatschap
Bent u op zoek naar een origineel en natuurvriendelijk Sinterklaas- en / of kerstcadeau? Heeft u er al
eens aan gedacht om een IVN cadeaulidmaatschap te schenken? Met een IVN
cadeaulidmaatschap krijgt de begunstigde 12 maanden gratis toegang tot al onze
activiteiten en ontvangt daarnaast twaalf keer per jaar onze Nieuwsbrief, vier keer
per jaar ons blad “Nijkerk Natuurlijk” en vier keer per jaar het kwartaalmagazine
“Mens en Natuur”. Het cadeaulidmaatschap kost slechts 15 EUR en wordt na een
jaar automatisch beëindigd. Op de website van IVN Nijkerk vindt u het
aanmeldingsformulier (of klik HIER).

Agenda
Wilt u op de hoogte blijven van wat komen gaat? Houd dan onze website goed in de gaten.
https://www.ivn.nl/afdeling/nijkerk
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