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

Vogelexcursie Arkemheen en Delta Schuitenbeek
Zaterdag 1 september start deze vogelexcursie om 8.00 uur vanaf parkeerplaats Arlersteeg
(net voorbij Putter gemaal). De najaarstrek van veel vogels gaat (helaas) weer beginnen.
Weidevogels als Grutto’s zijn al verdwenen, maar bijvoorbeeld Watersnippen kunnen we vaak nog
zien. Het Deltagebied is in deze tijd altijd druk bezet met allerlei watervogels: Smienten, Krakeenden,
Bergeenden, Wintertalingen e.d. zijn vaak goed te zien. De excursie zal tot ongeveer 12.00 uur duren
en bij slecht weer vervallen. Zie daarvoor ons KNNV gastenboek. Opgave uiterlijk donderdag 30
augustus bij jmfondse@gmail.com of 0341-557276.

Training natuur doet je goed
Frisse buitenlucht en beweging is gezond voor iedereen. Ook is het een gegeven dat ouderen en
mensen met dementie nauwelijks nog in de natuur komen. En dat terwijl de natuur juist voor deze
mensen zoveel goeds te bieden heeft! Deze training is bedoeld voor vrijwilligers die dementerende
ouderen (willen) begeleiden. De training staat in het teken van natuurbeleving: met eenvoudige
activiteiten leer je wat je met dementerende ouderen in de natuur kan doen. De training bestaat uit
twee ochtenden.
Data:
12 september en 3 oktober
Tijd:
9:30 – 12:00 uur Inloop vanaf 9.15 uur
Locatie:
De bijeenkomsten vinden plaats in Woonzorgcentrum De Pol in Nijkerk
Voor wie:
vrijwilligers van Woonzorgcentrum De Pol in Nijkerk én vrijwilligers van IVN Nijkerk

Dezelfde training wordt ook in Putten gegeven.
Data:
donderdag 4 oktober en 1 november
Tijd:
9.00 – 12.30 uur
Locatie:
Zorgerf Buiten in Putten.
Voor wie:
vrijwilligers en mantelzorgers van Zorgerf Buiten-Land en Zorgerf Buiten-Verblijf
én vrijwilligers van IVN Nijkerk en IVN Barneveld.
Voor meer info https://www.ivn.nl/afdeling/nijkerk en opgeven via i.suijkerbuijk@ivn.nl
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Vogelinventarisatie Delta Schuitenbeek
Op een mooie locatie aan de Schuitenbeekdelta op de Zeedijk bij het Puttergemaal komen
tientallen soorten vogels voorbij. Je gaat ze kennen aan hun silhouetten en geluiden. Ze fluiten
(smienten), kwaken en snateren (eenden), krijsen (meeuwen), gakken (ganzen), schreeuwen (reigers)
of maken geluiden die de kenners je leren onderscheiden. Want je ziet een vogel pas echt als je hem
kent. Een prachtige hobby, voor alle jaargetijden. Kom kijken op 15 september van 9.00-10.00
uur.

Paddenstoelenexcursie Koopmansbos
Deze start zaterdagmiddag 29 september om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats aan het begin van de
Poolseweg hoek Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg in Ermelo, vlakbij het Roode Koper.
Onder leiding van Annemarie Kooistra lopen we langs de Leuvenumse beek en door het
Koopmansbos, onderdeel van het Leuvenumsebos. We kijken welke paddenstoelen er
staan. We kunnen rekenen op verschillende soorten Russula’s, Boleten, Melkzwammen
en Mycena's. Voor informatie: Dick Dooyewaard, dick.dooyewaard@gmail.com of 0341-254538.

Workshop Laat recreanten de natuur beleven
Dinsdag 2 oktober wordt er een workshop verzorgd om IVN vrijwilligers kennis te laten maken met
de methodiek Leesbaar landschap en het programma IVN Gastheer van het landschap, als basis voor
een mooie samenwerking met recreatieondernemers. In het programma IVN Gastheer van het
landschap leren en ontdekken ondernemers alles over natuur, landschap en cultuurhistorie in de
omgeving van hun bedrijf en beschikken zo over alle vaardigheden om die beleving over te brengen
naar hun gasten. Het programma is op maat uitgewerkt per gebied en speelt in op de behoefte van
ondernemers. Deze workshop is gratis en wordt gehouden in de Roode Schuur van IVN
Zeewolde. Inloop vanaf 17.30 en rond 21.00 wordt de workshop afgesloten. IVN-ers kunnen zich
HIER opgeven voor deze workshop. Meer informatie via: i.suijkerbuijk@ivn.nl of flevoland@ivn.nl

Meld je nu aan voor de landelijke IVN Ledendag!
Het prachtige Nijmegen is in 2018 Europe's Green Capital. De perfecte plek voor de landelijke IVN
ledendag op zaterdag 6 oktober. Tijdens het plenaire ochtendprogramma in Concertgebouw de
Vereeniging zijn er boeiende lezingen met een bijzonder, grappig en interactief intermezzo.
Verschillende bezienswaardigheden maken ook het middagprogramma zeer de moeite waard. De hele
dag staat in het teken van Natuur en Cultuurhistorie. Aanmelden voor de Ledendag kan tot uiterlijk
donderdag 20 september 2018. Meer info is te vinden op www.ivn.nl/ledendag

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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