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Van het bestuur: bijna tijd voor de ALV
De Algemene Ledenvergadering voor leden, donateurs en adverteerders van IVN Nijkerk staat gepland
op donderdag 14 maart 2019. Na de pauze verzorgt de fotowerkgroep een geweldige presentatie.
De ALV wordt gehouden in de Maranathaschool (Grieglaan 4, 3862 GV te Nijkerk). De deuren zijn
open vanaf 19.30 uur. We starten om 19.45 uur. Graag tot dan!
Namens het bestuur, Rien Loman, secretaris

IVN lezing fauna Arkemheen
Op woensdagavond 27 februari om 19.30 uur is er namens IVN een lezing over Arkemheen
van ons aller Wim Smeets in de bibliotheek van Nijkerk. De onderwerpen? De ontstaansgeschiedenis,
huidige ontwikkelingen en fauna van deze polder. Deze lezing wordt gevolgd door een bijbehorende
excursie op zaterdagochtend 9 maart (voor de vroege liefhebber). De lezing is deze eerste keer gratis.
Geef je snel op via de website van de bibliotheek, want vol is vol! Er is ruimte voor maximaal 100
mensen. Geef je meteen op!

Appelbomen snoeien
Op zaterdag 2 maart is de Hoogstambrigade weer aan het werk bij een van de oudste boomgaarden
van Nijkerk. Hier gaat de brigade enige oude bomen, waaronder de Lemoenappel en de Goudrenet
snoeien. Vind je het leuk om meer van deze boomgaard te weten te komen en spreekt het je aan om
samen met ons aan het werk te gaan meld je dan aan. Je kunt ook rechtstreeks naar de boomgaard
komen. Deze is te vinden op de Oude Barneveldseweg 94 te Nijkerk bij de IVN vlag. Meld je aan.
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Afvinken in Delta Schuitenbeek
Eén keer per maand een uur vogels leren kennen. Helpt dat? Ja, dat
helpt! Op een mooie locatie aan de Schuitenbeekdelta op de Zeedijk bij
het Puttergemaal komen tientallen soorten vogels voorbij. Je gaat ze
herkennen 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. Op zaterdag 16 maart ben je van harte welkom van 9.00 uur
tot 10.00 uur. Uw gids: Jan Wouda. Tip: kleed je warm.

Mossenexcursie
Het plantenseizoen komt weer naderbij. We starten met een Mossenexcursie onder leiding van
Leendert de Boer. Hij vertelt op enthousiaste wijze van alles over mossen. De excursie wordt gehouden
op zaterdag 16 maart van 13.30 tot 17.00 uur. We verzamelen op station Nijkerk. Meld je aan onder
vermelding van naam en telefoonnummer.

NIEUW: de doorstapwandeling
Elke 3e dinsdagmorgen van de maand organiseren we een
doorstapwandeling onder leiding van Ruud Verhoef. We wandelen
met een normaal tempo ongeveer 8 kilometer. Echt iets voor mensen
die van wandelen, wat praten en genieten van de natuur houden. Meer
weten? Bel Ruud Verhoef, tel.: 06-350743818.

Van de redactie
Per januari 2019 is Ans van Duijnhoven gestopt als redactielid. Ans heeft vele jaren en met veel
toewijding de verzorging van de nieuwsbrief op haar genomen. Ans, bedankt voor je inzet en
betrokkenheid! Namens de redactie, Jorieke Linnenkamp en Herman van Dasselaar.

Agenda
27 februari
2 maart
12 maart
14 maart
16 maart
16 maart

Lezing geschiedenis en fauna Arkemheen door Wim Smeets
Appelbomen snoeien
Doorstapwandeling met Ruud Verhoef
Algemene Leden Vergadering IVN Nijkerk
Vogelinventarisatie Delta Schuitenbeek
Mossenexcursie

Voor alle activiteiten en meer informatie ga je naar de website van IVN Nijkerk.
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