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

Nachtvlinder en Nachtzwaluwexcursie
Dit is een gezamenlijke excursie van:

IVN-Nijkerk
KNNV-Noordwest Veluwe
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
IVN-Noordwest-Veluwe
St. Natuur- en milieubescherming Putten
Tijdens deze late avondexcursie op 13 juli gaan we op de Ermelosche Heide onder leiding van
deskundigen op zoek naar nachtvlinders en nachtzwaluwen.
De Nachtzwaluw is een nachtactieve soort met een sterke voorkeur voor overgangsgebieden, van een
open naar een meer besloten terrein. Nachtzwaluwen leven voornamelijk van nachtvlinders, die ze met
hun wijd opengesperde bek uit de lucht vangen.
We vertrekken om 22.30 uur in groepjes vanaf de Schaapskooi, Postweg 50, Ermelo (met de
auto alleen bereikbaar via de Drieërweg in Ermelo).
Het is noodzakelijk om je vooraf aan te melden. Doe dit uiterlijk vóór 11 juli via het
mailadres bennovdhoek@hotmail.com.

17 juli minicursus dagvlinders herkennen
De KNNV afdeling Noordwest Veluwe organiseert samen met Jaarrond Tuintelling en de
Vlinderstichting een minicursus “dagvlinders herkennen” als voorbereiding op de Nationale
Vlindertelling van 27 juli tot 5 augustus 2018. Deelnemers kunnen na afloop van de cursus alle
algemene dagvlinders herkennen. De cursus bestaat uit twee delen, één theoriegedeelte en één
praktijkexcursie. Je leert in één avond en één excursie hoe je
tuinvlinders kunt herkennen en benoemen en hoe je vlinders in
jouw tuin krijgt.
De theorieavond wordt in Ermelo gehouden op dinsdag 17 juli
om 20.00 uur. Locatie: Centrum voor erfgoed, natuur en
milieu het Pakhuis, Molenaarsplein 24, 3851 MZ Ermelo.
Excursie: Op zaterdag 21 juli van 13:00 tot 16:00 uur wordt voor
de cursisten een vlinderexcursie georganiseerd. Plaats en
aanvangstijd worden op 17 juli bekendgemaakt.
Deelname is gratis.
Aanmelden bij Harm Werners, harmwerners@hotmail.nl, Telefoon 0341 356291

Nieuwsbrief IVN Nijkerk Juli 2018
Redactie: Ans van Duijnhoven en Herman van Dasselaar

Pagina 1 van 2

1ste Fiets4daagse Nijkerk

Van maandag 10 t/m donderdag 13 september organiseert de UVV Nijkerk in nauwe
samenwerking met VOEK en IVN Nijkerk voor de eerste keer een Fietsvierdaagse voor recreatieve
fietsers met als startplaats Nijkerk. De routes zijn ook geschikt voor bezitters van een scootmobiel.
Meer informatie op www.knnv.nl/noordwestveluwe
Afstanden 30, 45 en 60 km.
De routes zijn uitgezet met pijlen.
Starten tussen 09.00 en 12.00 uur.
Finish voor 17.00 uur.
Inschrijfgeld
Inschrijven vóór 1 september 2018: € 13,00. (Kind jonger dan 16 jaar € 2,50)
Op de startdag 10 september 2018: € 15,00. (Kind jonger dan 16 jaar € 2,50)
Eén dag (per dag): € 5,00
U kunt inschrijven via de website www.uvv-nijkerk.nl

Bezorgers Nijkerk Natuurlijk gezocht!
Hou je van fietsen? En heb je elk kwartaal een uurtje tijd over?
Rondrijden in Nijkerk, genieten van het weer, elk seizoen anders.
Oké, boekjes bezorgen lijkt misschien niet de leukste taak. Maar… je bent wel lekker in de natuur, kunt
het combineren met een leuke fietstocht en je doet er nog wat goeds mee voor de vereniging ook! De
vrijwilligers die elk kwartaal de Nijkerk Natuurlijk rondbrengen, besparen de vereniging veel geld.
Om alle boekjes snel te kunnen verspreiden, is het handig wat extra bezorgers en reserve bezorgers te
hebben. Is er iemand die deze dankbare taak op zich wil nemen?
Graag melden bij Hilda Blom (06-43910513) of via info@ivn-nijkerk.nl

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
En let ook op het programma in ons kwartaalblad Nijkerk Natuurlijk.
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