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

Tijd voor paddenstoelen!
Zaterdag 12 oktober organiseren Groei &
Bloei Nijkerk en IVN Nijkerk een
gezamenlijke paddenstoelenexcursie.
Natuurgids Lucy Wessel neemt ons mee
de bossen in rond kasteel Staverden.
We verzamelen om 10.00 uur op het
parkeerterrein bij het Oude Zwembad
Bloemendaal aan de Nachtegaal steeg in
Nijkerk. Hiervandaan wordt er
gecarpoold. Om 10.30 uur starten we vanaf het parkeerterrein bij Kasteel Staverden (Staverdenseweg
3852 PM Ermelo) We verwachten rond 14.00 uur weer terug te zijn in Nijkerk. Met een spiegeltje kan
je nog mooier de paddenstoelen bekijken. Voor de kinderen een extra beleving. Graag vooraf
aanmelden bij Tineke de Jong (tel 033-2451056 / 06-23093095). Of e-mail naar
tineke.dejong@kpnmail.nl

Gezocht: hulpouders voor de herfst
Wie komt de scholenwerkgroep helpen? Voor onze
komende herfstwandelingen voor de basisscholen van
7 t/m 18 oktober in het Hoevelakens bos, zoeken wij
nog enige hulpouders. Het zou wel heel leuk zou zijn
als enthousiaste ouders, familieleden of grootouders
mee willen helpen begeleiden! Vooral om de kinderen
blij te maken met alles wat er in dit bos aan de natuur te beleven valt. Ondertussen vertellen onze
scholengidsen het een en ander over de natuur. Je steekt er zelf ook nog wat van op. Een
herfstwandeling duurt ongeveer 45 minuten per wandeling en we plannen er meestal 2 achter elkaar.
Help jij ons een paar uurtjes in de ochtend (09.30-11.30) of in de middag (tussen 12.30 en 14.30 uur)?
Je helpt er de gidsen en scholen mee. Aanmelden kan bij de coördinator van de scholenwerkgroep
Marijke Bakker (tel 034-1361709) of e-mail naar scholenwerkgroep@ ivn-nijkerk.nl

Samen de natuur ontdekken:
gezinsexcursie Laakse Slenk
Ga je mee op zondagmiddag 20 oktober op
ontdekkingstocht door de Laakse Slenk? Tijdens deze
wandeling gaan we samen de natuur beleven. Ook
ouders, opa’s en oma’s mogen mee!
Kom de herfst opsnuiven, sporen volgen van een ree
of de vos en genieten van de ruimte en de natuur om
ons heen. Tijdens de wandeling gaan we ook terug
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naar heel lang geleden, toen er mensen woonden langs deze Laakse Slenk. Tip: Met een verrekijker,
spiegeltje en stevige laarzen aan wordt de wandeling nog leuker! De ontdekkingstocht gaat over
verharde paden en wildwissels. De tocht is ongeveer 3 km lang. We starten om 14.00 uur en
verwachten om 16.30 uur weer terug te zijn bij de startlocatie. We starten bij het informatiebord aan
de Wielseweg, richting De Eemhof (Gemeente Zeewolde). Graag vooraf aanmelden bij info@ivnnijkerk.nl. Neem bij vragen contact op met Rien Loman (tel 06-25081805).

Scholingsavond vrijwilligers over geluk
Op dinsdagavond 29 oktober vindt de vierde editie van de scholingsavond voor de vrijwilligers in
gemeente Nijkerk plaats. Dit jaar is dit een inspiratiecollege door Thijs Lindhout over het thema
“Geluk” met drie thema’s die allesbepalend zijn voor een gelukkig leven. Hij geeft bijvoorbeeld
antwoorden op vragen als: Is het leven maakbaar? Hoe kun je geluk ervaren ondanks je
omstandigheden? Is geluk pas echt geluk als je het kunt delen met anderen? Na het volgen van het
inspiratiecollege weet je hoe je makkelijker geluk in je (vrijwilligers)werk en privé leven kunt ervaren.
Thijs Lindhout is een veel gevraagd spreker over geluk en succes. Hij doet al
10 jaar onderzoek naar wat mensen gelukkig maakt in het leven. Waar vele
andere inspiratie sprekers hun inzichten vooral uit boeken en onderzoeken
halen, is Thijs de praktijk ingedoken. Zo heeft hij tientallen seminars over de
hele wereld gevolgd, en heeft hij veel mensen mogen interviewen, van
topsporters, BN’ers tot miljonairs.
Ben je nieuwsgierig geworden? Je kan je tot 18 oktober bij Sigma Nijkerk aanmelden door
onderstaande link aan te klikken en de gegevens in te vullen. Voor meer informatie over het
inspiratiecollege kan contact opgenomen worden met Wendy van Wee van Sigma op telefoonnummer:
033-2474830 of per e-mail: wvanwee@sigma-nijkerk.nl. Let op: vol is vol! Dinsdag 29 oktober 2019,
Aula Corlaer College (Havo/Atheneum), Henri Nouwenstraat 8, 3863 HV Nijkerk. Start programma:
18.45 - 21.15 uur (zonder maaltijd), inloop met maaltijd: 18.00 uur.
Aanmeldlink: https://forms.gle/o3TAMpxfiPSQ5x53A

Agenda
28 september
30 september
12 oktober
20 oktober
29 oktober
09 november

Wandeling Appel
Lezing Terugkeer wolf
Paddenstoelenexcursie
Gezinsexcursie laakse slenk
Scholingsavond vrijwilligers
Cursus heggenvlechten

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