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

Koninklijk Onderscheiden
Eén van de ruim 2900 toegekende Koninklijke Onderscheidingen
dit jaar was voor Anneke Oudejans.
Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Velen
kennen haar van de diverse activiteiten die ze zo’n 40 jaar lang
binnen het IVN uitgeoefend heeft: secretaris, schoolgids voor de
Boomfeestdag, kruidenvrouw (in de kruidentuin achter Huize De
Brink) en deelneemster aan de planteninventarisaties. En niet te
vergeten haar groene inzet vanuit de IVN-winkel op
Boerenmaandag en de Kerstmarkt.
Zo’n 30 genodigden, waaronder veel IVN-ers, waren op het
stadhuis aanwezig om de uitreiking van de versierselen mee te
maken en om Anneke daarmee te feliciteren.

Cursus Libellen IVN - Nijkerk
De populatie insecten gaat nog steeds hard achteruit in Nederland. Het is heel belangrijk om de
ontwikkelingen te volgen en zo een vinger aan de pols te kunnen houden. Daarom steekt De
Vlinderstichting veel werk in de meetnetten voor dagvlinders, nachtvlinders en libellen. In deze
meetnetten tellen honderden vrijwilligers jaarlijks vlinders of libellen. Het grote voordeel van de
meetnetten is dat de waarnemingen op
gestandaardiseerde wijze worden verzameld. Zo kunnen
we per soort trends berekenen en heel nauwkeurig in de
gaten houden hoe het met de populatie gaat.
IVN Nijkerk organiseert daarom in samenwerking met de
Vlinderstichting de Libellencursus.
De cursus bestaat uit een theorieavond op 19 juni, in de
Maranathaschool, Grieglaan 4 te Nijkerk en een
praktijkochtend/middag op een zaterdag in juni/juli op
de Laakse Slenk in het Hulckesteinse bos.
Aanmelden voor deze cursus kan tot en met 08 juni 2018
via info@ivn-nijkerk.nl
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Fotowerkgroep Nijkerk
Samen buiten in de natuur, je verwonderen om de kleine en grote dingen die je ziet en dit vastleggen in
een foto. IVN Nijkerk krijgt een fotowerkgroep en wij zoeken enthousiaste leden. We organiseren
twaalf keer per jaar een fotowandeling op de eerste zondagochtend van de maand. Met een
groepje leden gaan we samen op pad om foto’s te maken van en in de natuur rondom Nijkerk.
Leeftijd, ervaring en camera spelen geen rol. Het belangrijkste is dat we gezellig op pad zijn in de
natuur en van elkaar kunnen leren door handige tips uit te wisselen wat betreft fotografie en ook op
het gebied van de prachtige natuur. Tijdens de wandelingen zullen we een aantal keren een leuke
praktische workshop organiseren die beide werelden combineert!
Eenmaal per jaar gaan we foto’s uitzoeken om aan te bieden bij een IVN afdeling voor de verkoop of
voor een expositie. Onze foto's kunnen ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld ons verengingsblad
Nijkerk Natuurlijk, de verschillende afdelingen van IVN Nijkerk, de website van IVN en persberichten.
Wil je graag deelnemen aan deze leuke werkgroep meld je dan snel aan via:
fotowerkgroep@ivn-nijkerk.nl Met vermelding van voornaam, achternaam en woonplaats

Oproep t.b.v. de 1e Nijkerkse Fiets4daagse voor natuur beleving!
In de tweede week van september 2018 wordt voor het eerst de Nijkerkse Fiets4daagse
georganiseerd. Het IVN is hierbij betrokken. Bij de routes van 30 km, 45 km en 60 km die in elke
windrichting rond Nijkerk worden gefietst, wordt informatie gegeven over het landschap en de
bijzonderheden die de mensen onderweg tegenkomen. De beleving van de natuur en het landschap is
naast het fietsen een doelstelling van de Fiets4daagse.
De IVN kraam staat elke dag bij de start- en finishlocatie opgesteld! Voor het IVN is het een leuke
manier om aan haar doelstelling en activiteiten bekendheid te geven en een mogelijkheid om nieuwe
leden te werven.
Waarom deze oproep?
We willen elke dag graag één punt op de route extra in de schijnwerpers zetten. Bijvoorbeeld als de
route door de polder Arkemheen gaat, dat er dan een vogelaar van het IVN met een kijker bij het
gemaal staat om informatie over de polder en de vogels te geven, of als op een andere dag de route
door de stille kern in Flevoland gaat, dat iemand bij de tuurtoren of kijkhut informatie geeft over wat
daar allemaal in de natuur gebeurt. Het gaat om een aantal uur per dag op een bijzondere locatie rond
Nijkerk.
Wie wil hier (een dagdeel) aan meewerken? Het zou mooi zijn als enkele mensen dit willen doen. Er is
al één aanmelding ontvangen maar er zijn nog een paar mensen nodig.
Voor meer informatie en aanmelden: Arjan van Slooten 06 36 38 40 06 of
arjanvanslooten@gmail.com

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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