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

Lezing en film “Wild, Bonte families op de Veluwe”
Verzorgd door Volksuniversiteit Nijkerk (VUN)
Donderdag 4 oktober in de Bibliotheek Nijkerk wordt een lezing gegeven
door regisseur Luc Enting, die voor het maken van deze film twee jaar in de
natuur op de Veluwe heeft doorgebracht. Dé film waarin de Veluwe zelf haar
eigen verhaal vertelt! De drie hoofdrolspelers in de film zijn het edelhert,
het wilde zwijn en de vos. We zien hoe ze door de seizoenen heen op zoek
gaan naar voedsel, hun partners ontmoeten en hun nakomelingen
grootbrengen. Daarbij moeten ze de nodige uitdagingen overwinnen.
Kosten: film € 7,50 Lezing en Film € 15,00
Tijdsplanning:
18.45 - 19.00 inloop | 19.00 – 19.45 lezing | 19.45 – 20.00 pauze + inloop film | 20.00 – 22.30 film
Nu inschrijven ? Klik hier!
U wordt doorgestuurd naar website van de Bibliotheek Nijkerk!

Paddenstoelenexcursie Speulderbos en Sprielderbos
De Speulder- en Sprielderbossen staan bekend als behorend tot de mooiste en oudste bossen van ons
land. Dit bos bevat eeuwenoude eiken en beuken. Het kenmerkt zicht ook door flinke
hoogteverschillen (Solse Gat) en een grote variatie in bostypen. Je hebt hier kans op een grote
verscheidenheid aan paddenstoelen. Allerlei Hout- en Korstzwammen en allerlei soorten Boleten,
Amanieten en Mycena’s. Er worden vaak onverwachte soorten gevonden.
Zaterdag 13 oktober start deze excursie om 13.30 uur vanuit Boshuis Drie, Sprielderweg 205
te Ermelo en zal tot ongeveer 16.00 uur duren. De excursie wordt geleid door Annemarie Kooistra en
deelname is kosteloos. Meer informatie vindt u op de website: www.knnv.nl/noordwestveluwe of via
Dick Dooyewaard, dick.dooyewaard@gmail.com of 0341-254538.
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Landschapsbeheer
De werkgroep landschapsbeheer start binnenkort weer met haar activiteiten. Op zaterdagmorgen 20
oktober wordt de kruidenvegetatie gemaaid, verzameld en afgevoerd in de IVN boomgaard aan de
Spoorstraat te Nijkerk. Ook zullen we dan allerlei andere activiteiten organiseren. We starten om
09.00 uur en gaan door tot 12.30 uur. Voor koffie wordt gezorgd.
Vind je het leuk om te helpen meld je dan aan bij landschapsbeheer@ivn-nijkerk.nl

Nacht van de nacht
Op zaterdag 27 oktober vindt het jaarlijkse evenement ‘Nacht van de Nacht’ plaats. Een jaarlijks
evenement georganiseerd door Natuur- en Milieufederaties met als doel aandacht te vragen voor de
negatieve gevolgen van lichtvervuiling en mensen bewust te maken van het belang en de schoonheid
van donkere nachten. Gelegen in het buitengebied aan de rand van de Ermelosche Heide, met weinig
lichtvervuiling en een wijds uitzicht, is het een ideale plek voor dit evenement.
Het programma is geschikt voor jong en oud! Zo worden er presentaties gegeven over wildbeheer,
vleermuizen en nachtdieren, zijn er diverse demonstraties, zien en horen we doedelzakspelers en
kunnen kinderen geschminkt worden.
De locatie is de Schaapskooi, Postweg 50 in Ermelo en het programma start om 19.15 uur en
loopt tot 22.00 uur. Aanmelding is niet nodig. Voor meer informatie:
dick.dooyewaard@gmail.com of 0341-254538

Op zaterdag 3 november wordt voor de 18e keer de landelijke Natuurwerkdag georganiseerd.
Net als voorgaande jaren wordt er ook op een locatie in Nijkerk gewerkt. IVN-Nijkerk en de
landschapswerkgroepen Gerven en Hell en Appel hebben de handen ineen geslagen. Dit jaar vindt de
werkdag in ons mooie Nijkerk plaats op landgoed Appel. De werkzaamheden zijn divers en geschikt
voor jong en oud. Een mooi moment om met gezin en/of familie samen aan het werk te gaan.
Ook de jongeren die een maatschappelijke stage moeten lopen zijn van harte welkom.
Voor aanmeldingen en verdere informatie : www.natuurwerkdag.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
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