Nieuwsbrief IVN Nijkerk Beleef de natuur!
Nieuwsbrief voor leden, donateurs en belangstellenden – Januari 2018

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

Nieuwjaarsreceptie
Het is inmiddels een goede gewoonte geworden van IVN Nijkerk en omgeving om aan het begin van
het nieuwe jaar elkaar te treffen op de nieuwjaarsreceptie met daaraan voorafgaand een heerlijke
wandeling. Ook nu nodigen wij leden, donateurs, adverteerders en iedereen die IVN een warm hart
toedraagt hiervoor van harte uit.
Op zaterdag 6 januari bij landwinkel “De Maaneschijn”, Kamersteeg nr. 3 Appel
(Nijkerk). De wandeling start om 13.30 uur en om 15.30 uur begint de nieuwjaarsreceptie.

Riet maaien op het Vogeleiland
Eerder die dag kunt u een bijdrage leveren aan het onderhoud van het landschap rondom Nijkerk.

Zaterdag 6 januari gaat de werkgroep landschapsbeheer weer aan de slag op het Vogeleiland in de
Arkervaart. Werkzaamheden zijn onder meer het maaien en op hopen zetten van het riet en het
verwijderen van de opslag van Berk en Wilg.
We verzamelen om 9.00 uur op de parkeerplaats bij de sluis in de Arkervaart (let op de groene
IVN-vlag), waar we om 12.00 uur weer terug zijn. Trek een warme (winddichte) jas en goede laarzen
aan. Voor koffie met wat lekkers wordt gezorgd!
Zin om het nieuwe jaar actief te beginnen? Meld je dan aan bij Rien Loman.
landschapsbeheer@ivn-nijkerk.nl
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Houtwal Kruishaarse berg uitdunnen
Op 20 januari strijkt de werkgroep landschapsbeheer neer op de
Kruishaarse berg. Op deze historische plaats en het hoogste punt van Nijkerk
gaan de vrijwilligers Amerikaanse vogelkers verwijderen. We verzamelen aan
de Deuverdenseweg ter hoogte van het zandpad (2e Kruishaarseweg) zie
ook de groene IVN vlag.
Voor koffie en een versnapering wordt gezorgd.
We starten om 9.00 uur en stoppen rond 12.30 uur
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via het
emailadres landschapsbeheer@ivn-nijkerk.nl

Tuinvogeltelling viert een feestje!
Op 27 en 28 januari 2018 vindt de
feestelijke 15e editie van de Nationale
Tuinvogeltelling plaats. Iedereen kan
meedoen en het is leuk om een half
uurtje te tellen. Met de tips en
aanbiedingen van Vogelbescherming
bent u goed voorbereid op al het moois in
uw buurt. Geniet dus mee van de 15e
Nationale Tuinvogeltelling en meld u nu
vast aan!

Ik doe mee!

2018 het jaar van de huiszwaluw
De landelijke aantallen broedparen van de huiszwaluw zijn de afgelopen 50 jaar sterk afgenomen. In
sommige steden is de huiszwaluw nagenoeg verdwenen. Sinds de eeuwwisseling vertonen de aantallen
enig herstel en hier en daar lijkt de soort zelfs als stadsvogel terug te keren. De oorzaak van die
historische afname en het recente herstel wordt in 2018 onderzocht. De resultaten van dit onderzoek
worden gebruikt om de zwaluwen nog beter te kunnen helpen.

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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