Nieuwsbrief IVN Nijkerk Beleef de natuur!
Nieuwsbrief voor leden, donateurs en belangstellenden – Januari 2020

Landschapsbeheer bij Kruishaarse berg
De werkgroep Landschapsbeheer gaat zaterdag 11 januari weer de
handen uit de mouwen steken. We zijn dan aan het werk op en rond de
Kruishaarse berg. We werken er van 09.00 tot 12.30 uur. Voor koffie
en een versnapering wordt uiteraard gezorgd!
De werkzaamheden zijn divers en bestaan uit het uitdunnen en
afzetten van grote hazelaars, verwijderen amerikaanse vogelkers, plat
leggen dode bomen. We verzamelen op de Deuverdenseweg ter hoogte
van het ingangshek van de Kruishaarse berg. Verzamelplaats is
herkenbaar aan de groene IVN vlag. Wil je meehelpen meld je dan aan
via landschapsbeheer@ivn-nijkerk.nl of bel met Rien Loman 06-25081805.

Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 11 januari 2020 is onze nieuwjaarsreceptie. Zowel leden als donateurs zijn welkom op
deze receptie. We vieren onze receptie vanaf 16.00 uur in bibliotheek Nijkerk, met vooraf een excursie
door Nijkerkse Natuur! Aanmelden is gewenst, dan zorgen wij dat er drinken en lekkers is!
Dat kan bij Ellie Kroon of Ruud Verhoef (r.e.verhoef@gmail.com of 06 50743818)

Nijkerk Energie Neutraal : hoe dan?!
Denk mee op 13 januari over Nijkerk Energie-neutraal! Wethouder Dijksterhuis nodigt iedereen uit
om mee te denken bij de 'Verdieping Nijkerk Energie-neutraal'. Tijdens deze avond staat uw mening
centraal. De avond vindt plaats op: 13 januari 2020 van 19.30 tot 22.00 uur in De Schakel, Oranjelaan
10 in Nijkerk. De gemeente Nijkerk wil in 2050 energie-neutraal zijn. Dat betekent dat er net zoveel
energie wordt opgewekt, als verbruikt. Daarom bestaat deze avond uit twee thema’s: het nemen van
maatregelen die zorgen voor energiebesparing en de opwek van duurzame energie. Vanaf 19.00 uur
staat de koffie voor u klaar. Zie de Stad Nijkerk voor meer informatie.
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Hoogstambrigade aan de slag in Putten
De hoogstambrigade zet zich in voor het behoud van landschapselementen en dan met name de
boomgaarden (hoogstam). Lijkt het u leuk om zelf mee te helpen? Meld u dan aan bij ons en werk een
ochtend mee. Wij hebben het juiste gereedschap, ladders, uitschuifbare stokzagen, snoeizagen en
snoeischaren. Op zaterdag 18 januari gaan we weer aan het werk. Dit zal zijn ter hoogte van de
Waterweg nr. 16 te Putten. Locatie is te herkennen aan de Groene IVN vlag. Graag van te voren
aanmelden via hoogstambrigade@ivn-nijkerk.nl of even bellen met Rien Loman, telefoon
0625081805.

Decemberkilo’s? Loop mee met de doorstapwandeling!
Loop mee met Ruud Verhoef! We starten op 21 januari om 19.00 uur. Locatie wordt later bekend
gemaakt. Graag vooraf aanmelden via r.e.verhoef@gmail.com of 06-50743818.

Lezing Universiteit Nijkerk: van wie is de natuur nu eigenlijk?
Voor het beantwoorden van deze vraag neemt Matthijs Schouten de luisteraars op 3 februari 2020
mee naar diverse culturen en godsdiensten, waarin mensen zich verschillend verhouden tot hun
leefomgeving. De lezing gaat in op verschillende typen grondhoudingen en onderzoekt de relatie
tussen een grondhouding en de dagelijkse handelingspraktijk. Zo helpt Matthijs zijn hoorders bewust
te worden, hoe zij zelf tegenover de natuur staan. In deze tijden, waarin natuur en milieu zo onder
druk staan, is deze lezing een must voor ieder die deze Aarde een warm hart toedraagt. Lees er alles
over.

Agenda
11 januari
12 januari
13 januari
18 januari
18 januari
21 januari
25 januari
3 februari

Nieuwjaarsreceptie IVN Nijkerk
Relaxte fotonatuurwandeling
Nijkerk Energie Neutraal
Hoogstambrigade - Waterweg
Vogelinventarisatie Delta Schuitenbeek
Doorstapwandeling
Vogelexcursie
VU Nijkerk lezing ‘Van wie is de natuur nu eigenlijk’

Voor alle activiteiten en meer informatie: website van IVN Nijkerk
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