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

Landelijke natuurwerkdag
Op zaterdag 2 november is er weer een landelijke
natuurwerkdag. Samen met de werkgroepen Appel en
Gerven en Hell organiseert de werkgroep
landschapsbeheer van IVN Nijkerk dit jaar weer één
van de vele locaties waar deze dag mensen de handen
uit de mouwen steken en aan de slag gaan in de
natuur. Dit jaar is dat weer op het Vogeleiland in de
Arkervaart. We gaan onder meer opschot van Berk en
Wilg verwijderen en Riet maaien.
Zin om mee te doen? Voor meer informatie, en om je aan te melden kan je terecht op de website van
de natuurwerkdag. Ben je nieuwsgierig naar waar er nog meer activiteiten worden georganiseerd,
kijk dan op www.natuurwerkdag.nl. Maar we hopen je natuurlijk 2 november op het eiland te zien!

Cursus Heg vlechten
Een dag heggenvlechten voor een mooi, natuurrijk landschap
Zaterdag 9 november van 9.00 – circa 15.30 uur wordt er in de omgeving van Nijkerk (Akkerweg)
een cursus heggenvlechten gegeven.
Het heggenvlechten is een eeuwenoud ambacht. Het was vooral bedoeld
om vee in de weiden en wild uit de akkers te houden. Een boerenambacht dus. Het heggenvlechten was bijna verdwenen door de
introductie van het prikkeldraad ruim 100 jaar geleden. Sinds 15 jaar
worden er in Nederland weer heggen, vaak meidoornheggen,
gevlochten. Meer en meer zelfs. Er zijn kampioenschappen, er is een
gilde, een vereniging en het ambacht is sinds 2014 erkend als
immaterieel, cultureel erfgoed
Meld je aan voor een heerlijke dag heggenvlechten in een mooi landschap! Stuur je aanmelding naar
de eigenaar van het terrein, Henriëtte Bekebrede via h.riette@gmail.com, zij zal je dan ook meer
informatie toesturen over het programma. Geen voorkennis of ervaring nodig. Meer
lezen? www.heggen.nu en www.hegenlandschap.nl.

Relaxte fotowandeling
Gewoon, relaxt wandelen en fotograferen met de fotowerkgroep van IVN-Nijkerk. Ga je mee? We
beginnen heel relaxt om 10 uur op 10 november. Vooraf inschrijven via fotowerkgroep@ivnnijkerk.nl.

Nieuwsbrief IVN Nijkerk november 2019
Redactie: Jorieke Linnenkamp en Herman van Dasselaar

Pagina 1 van 2

Inspiratiesessie klimaatgesprekken
Klimaatgesprekken staat voor het makkelijker maken van klimaatvriendelijke keuzes, op een leuke en
ongedwongen manier. Wil jij jouw bijdrage leveren aan mogelijke oplossingen en een inspirerende
transitie naar een klimaatneutraal Nederland? Maar zie je soms door de bomen het bos niet meer?
Tijdens de inspiratiesessie krijg je een eerste indruk van stappen die je kunt zetten en hoe je het
gesprek over het klimaat kan voeren. Voorkennis is niet nodig en of je nu veel of weinig doet voor het
klimaat je bent van harte welkom. Dinsdag 12 november 2019 | Bibliotheek Gemeente Nijkerk nijkerk-hoevelaken.op-shop.nl

Wilgen knotten
Zaterdag 16 november gaat de werkgroep Landschapsbeheer aan de slag op Laakweg
110 in Nijkerkerveen, we gaan daar wilgen knotten. We verzamelen om 9.00 uur, op de
Laakweg, de locatie zal gemarkeerd zijn met de groene IVN-Vlag. Voor koffie, thee en wat
lekkers wordt gezorgd; we verwachten rond 12.30 uur de werkzaamheden af te ronden.
Denk aan stevige schoenen of laarzen! Zin om mee te helpen? Dan graag aanmelden door
een e-mailtje te sturen naar Rien Loman: landschapsbeheer@ivn-nijkerk.nl.

Bereid IVN voor op de kerstmarkt
Wij van IVN NIJKERK/Putten staan op 14 december van 14 tot 21 uur op de kerstmarkt in Nijkerk
met onze leuke promotiekraam! Met heel veel leuke dingen. Maar...we hebben wel vooraf vrijwilligers
nodig om dat leuks te maken!
Help jij ons in de kerstsfeer?
Wij hebben een hele gezellige voorbereidingsdag ingelast. We zoeken creatieve mensen, handige
handjes en goede ideeën! Alles is bespreekbaar. Wij dachten aan houten voederstukjes en
kerstpakketjes. Op woensdag 11 december van 14 tot 22 uur ben je welkom op Klaarwater 8 te
Hoevelaken om mee te doen. Het eten en drinken wordt goed verzorgd. Kom jij ook? Meld je aan bij
Ruud Verhoef (r.e.verhoef@gmail.com) of bij Petra (heidinger@outlook.com).

Agenda
02 november
02 november
09 november
10 november
12 november
12 november
16 november
26 november
11 december

Korstmos excursie
Landelijke natuurwerkdag
Cursus heg vlechten
Relaxte fotowandeling
Inspiratiesessie Klimaatgesprekken
Extra ledenvergadering: wijziging statuten
Wilgen knotten
Extra ledenvergadering: wijziging statuten
Creatieve voorbereiding kerstmarkt

Voor alle activiteiten en meer informatie: website van IVN Nijkerk
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