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

Niet te missen:
Cultuurhistorische wandeling Landgoed Appel
Op zaterdag 4 mei organiseert IVN Nijkerk een cultuurhistorische
wandeltocht door één van de mooiste landschappen in Nederland:
Landgoed Appel. Ga je mee? Je leert meer over de geschiedenis, hoe
het landschap er nu bij ligt en wat de plannen zijn voor de toekomst.
De wandeling wordt begeleid door Gijs Moesbergen en Annette Esveld,
twee kenners van het landgoed. De route voert over klompenpaden,
zandwegen, langs akkers, weilanden, bossen, heide en waterpartijen.
We vertrekken om 13.40 uur vanaf NS-station Nijkerk voor een autorit
van 10 minuten (eigen auto of carpoolen) naar het beginpunt van de
wandeling in Appel. We verwachten rond 17.00 uur weer terug te zijn
bij het station. Deelname is gratis. Voor inlichtingen en/of aanmelden
kan je contact opnemen met Gijs Moesbergen, tel. 06-13581935.

Natuurexcursie Landgoed Oldenaller
Op zaterdag 18 mei is er een natuurexcursie op het Landgoed Oldenaller. Deze excursie maakt
IVN Nijkerk mogelijk samen met andere natuurverenigingen. Tijdens deze excursie mogen we
bijzondere stukjes natuur betreden van Staatsbosbeheer! Je krijgt uitleg over het landschap en de
zoogdieren die daar leven. Je kan kiezen uit twee wandelingen: gericht op vogels of op wilde
planten (elk ca. 10 km). Ervaren gidsen leiden de wandelingen. Aanmelden kan via mailadres:
info@natuurenmilieuputten.nl, maar wel vóór 15 mei! Startlocatie is “De Zoete Inval” op de
Broekermolenweg nummer 5 in Putten.

Excursieleiders en sprekers gezocht
Wij zoeken mensen die het leuk vinden om een IVN excursie te leiden of graag een lezing willen geven.
Weet jij iemand? Of zelf graag aan de slag? Neem contact op met Ruud Verhoef via 06 50743818.

IVN Route APP
Vind de leukste wandel- en fietsroutes in heel Nederland nu online of via de app! Met meer dan 70
wandelingen en fietsroutes in heel Nederland kun je zelf op een laagdrempelige manier de natuur
beleven. De IVN route app is gratis! Download de app hier: https://www.ivn.nl/herfst/ivn-route-app

Agenda
04 mei
12 mei
18 mei

Cultuurhistorische wandeling
Landgoed Appel
Excursie Fotowerkgroep
Natuurexcursie Oldenaller

18 mei
18 mei
21 mei
25 mei

Vogelinventarisatie Delta
Schuitenbeek
Groen Café
Doorstapwandeling ca. 10 km
Excursie vogelwerkgroep

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