Nieuwsbrief IVN Nijkerk Beleef de natuur!
Nieuwsbrief voor leden, donateurs en belangstellenden – Januari 2019

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.

Landschapsbeheer op het Vogeleiland in de Arkervaart
Op zaterdag 12 januari gaat de werkgroep hier het
riet maaien, jonge berkenboompjes en wilgen omzagen,
opslag van wilg en berk verwijderen en alle stammetjes
en takken opruimen. Bij gunstige weersomstandigheden
zullen we de grote stapels takken verbranden. We
verzamelen om 9.00 uur op de parkeerplaats achter
het Sluiswachtershuis aan de Arkervaartweg, bij de
groene IVN-vlag. We gaan door tot 12.30 uur. Voor
koffie, thee en wat lekkers wordt gezorgd.
Denk als u komt wel aan warme kleding en stevige (waterdichte) schoenen of laarzen.
Als u zin hebt om mee te helpen meld u dan aan bij de coördinator van de werkgroep, Rien Loman,
door een e-mail te sturen naar landschapsbeheer@ivn-nijkerk

Hoogstambrigade

Na een lange periode van genieten van het mooie weer en het plukken van de oogst breekt de tijd weer
aan om aan de slag te gaan met het snoeien van de fruitbomen. Door de fruitbomen te snoeien wordt
de levensduur van de bomen verlengd en verbetert de kwaliteit van het fruit.
Op zaterdag 19 januari gaan we aan de slag bij de familie Vos, Oude Barneveldse weg 92 te
Nijkerk. Hier staan zo’n 10 oude hoogstambomen die gesnoeid moeten worden.

Nieuwsbrief IVN Nijkerk Januarl 2019
Redactie: Ans van Duijnhoven en Herman van Dasselaar

Pagina 1 van 2

De inrit is te herkennen aan de groene IVN vlag.
Ook de data voor de andere snoeidagen zijn gepland. Dit zijn 16 februari, 2, 16 en 30 maart. De locaties
waar wij aan de slag gaan liggen in de gemeente Nijkerk en omstreken. Wilt u ons team komen
versterken. Dan bent u van harte welkom. Ons principe is “al doende leert men”.
Voor meer informatie of vragen hoogstambrigade@ivn-nijkerk.nl

Nieuwjaarswandeling en Nieuwjaarsreceptie
De traditionele nieuwjaarswandeling wordt zaterdag 19 januari gehouden voor leden,
donateurs en relaties van IVN Nijkerk en iedereen die IVN een warm hart toedraagt.
Dit keer is gekozen voor een natuurfilosofische excursie in het Hoevelakense bos.
De wandeling wordt verzorgd door de heer Bram van de Klundert, bioloog en zijn dochter Myrte die
filosoof is. Het belooft een interessante tocht te worden.
De inloop is vanaf 13.30 uur in het Recreatiepark “Overbos”, Scheidingsweg 9 te
Hoevelaken.
De wandeling start om 14.00 uur.
Aansluitend bent u vanaf 15.30 uur van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie aldaar.
Om alles in goede banen te leiden is het belangrijk dat u zich aanmeldt voor de wandeling en/of
receptie. Dit kan via receptieivnnijkerk@ivn-nijkerk.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruud Verhoef, 06-50743818.

Ontdek de natuur in de Vlinderbuurt in Nijkerk
Waarom staat er riet langs de vijvers en grachten? Wat valt er in de winter buiten te beleven? Hoe
beschermen planten, insecten en dieren zich tegen de kou? Welke bomen staan er en waarom?
Wit u antwoord hebben op deze en andere vragen in uw directe woonomgeving dan krijg u nu de kans
om op veel vragen een antwoord te krijgen.
Houd zondagmiddag 27 januari vrij en ga mee met deze
leuke ontspannende excursie struinend door de Vlinderbuurt
en de braak liggende percelen op industrieterrein Spoorkamp.
U wordt geadviseerd om u warm te kleden en stevig schoeisel
of laarzen aan te trekken. Neem een verrekijker en/of loep
mee. We vertrekken om 14.00 uur vanaf de Boni,
Vlinderlaan Nijkerk De wandeling duurt ± 2 uur. Vooraf
aanmelden wordt op prijs gesteld.
Dit kunt u doen door u aan te melden via info@IVNNijkerk.nl. Hier kunt u ook voor vragen terecht.

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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