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

IVN-Nijkerk heeft een natuurkoffer – en nu?
Als begeleider van de Natuurkoffer ga je op groene visite bij ouderen om hun zintuigen te prikkelen.
De koffer is o.a. gevuld met foto’s, een spel en natuurlijk materiaal (uit de eigen omgeving). Als je
afdeling een Natuurkoffer ontvangen heeft, dan is de volgende stap: hoe ga je ermee aan de slag? Je
bent van harte welkom op de Workshop Natuurkoffer op vrijdagochtend 30 augustus. Samen met
IVN’ers die al vele jaren met de Natuurkoffer op pad gaan, organiseert IVN Gelderland deze workshop.
Er wordt ingegaan op datgene waarmee je te maken krijgt bij de organisatie van een natuurkofferactiviteit: wat werkt er, wat werkt er niet en hoe krijg je contact met zorginstellingen? Veel
kennis van de natuur of de zorg is niet nodig, enthousiasme is belangrijker. En er is volop ruimte voor
uitwisseling. Vrijdag 30 augustus, 10:00 – 12:30 uur, kantoor IVN Gelderland (Jansbuitensingel 14,
Arnhem). Neem een voor jou mooi, uniek, dierbaar natuurvoorwerp mee. Mocht je nog specifieke
vragen hebben, geef dat aan in het aanmeldformulier.

Nijkerkse fiets4daagse 2019
Van maandag 9 tot en met donderdag 12 september 2019 zal de tweede editie van de Nijkerkse
Fiets4daagse worden gehouden, georganiseerd door UVV Nijkerk, in nauwe samenwerking met VOEK
en IVN Nijkerk. Vanuit Nijkerk zijn er prachtige, nieuwe routes uitgezet, die u leiden door bos, heide,
polder, dorpen en cultuurlandschap. Elke dag is een andere route met lengtes van circa 30, 45 en 60
km. De korte route is ook geschikt voor gebruikers met een scootmobiel. Aan de “beleving”, zo
kenmerkend voor de Nijkerkse Fiets4daagse, is veel aandacht besteed.
De startlocatie is NSC Nijkerk – Sportpark “de Burcht” op de Luxoolseweg 32 in Nijkerk. De start is
dagelijks tussen 9.00 en 12.00 uur en de finish voor 17.00 uur. Meer informatie hierover vindt u terug
op de website: www.nijkerksefiets4daagse.nl.
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Via deze website kunt u ook (voor)inschrijven. Doet u dat voor 1 september dan krijgt u € 2,-- korting
per deelnemer (indien u alle vier de dagen deelneemt). Op de website kunt u zelf aangeven hoeveel
dagen u wilt deelnemen.

Korting voor aanleg bos via Klimaatslim landschapsbeheer
Klimaatslim landschapsbeheer is de naam van een pilotproject van
Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Probos om meer
bomen en bos in het landschap van Gelderland te realiseren. SLG en
Probos zoeken grondeigenaren in de Veluwe, IJssel- of Gelderse Vallei,
die aankomend plantseizoen houtopstanden willen aanleggen op hun
terrein.
Meld je aan voor de regeling
Het gaat om de aanleg van bos, singels, struweelhagen of houtwallen. Zij kunnen gebruik maken van
een gunstige regeling voor de aanschaf van plantmateriaal en aanlegkosten. De locatie is bij voorkeur
0,25 ha groot of groter en ligt niet binnen de begrenzing van het Gelders Natuur Netwerk. Kijk voor
meer informatie, voorwaarden en aanmelden op www.landschapsbeheergelderland.nl.

Stem op IVN Nijkerk voor RABO ClubSupport
Ieder jaar geeft de Rabobank via ClubSupport een deel van de winst
aan verenigingen door het hele land. Hiermee kunnen verenigingen
blijven doen wat ze al doen. Je kan ook op IVN Nijkerk stemmen! Dit
kan van 27 september t/m 11 oktober. Stem je ook op IVN
Nijkerk? Voor meer informatie: www.rabo-clubsupport.nl

Maak een egelsnelweg
Wil jij egels helpen? Leg een egelsnelweg aan! Zo kunnen ze vrij van de ene tuin naar de andere en
vergroot je het leefgebied van deze nuttige dieren. Je krijgt er gratis een slakkenarme tuin voor terug.
Geprikkeld door dit idee? Zo maak je een egelsnelweg.

Agenda
30 augustus
08 september
08 september
09 september

Workshop Natuurkoffer
Wandeling Slichtenhorst
Relaxte fotowandeling
Nijkerkse Fiets4daagse

Voor alle activiteiten en meer informatie:
website van IVN Nijkerk.
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