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IVN en corona-maatregelen
Zoals iedereen heeft ook IVN te maken met de corona-maatregelen. We zullen de overheidsmaatregelen en adviezen blijven volgen. Fysieke activiteiten met meerdere mensen zullen voorlopig
niet of zeer beperkt plaatsvinden. Om te weten of de geplande activiteit doorgaat raadpleeg je onze
IVN-Nijkerk website of neem je contact op met de werkgroep die de activiteit organiseert.

Doe mee aan de Bijentelling
Op 18 en 19 april is de Nationale Bijentelling. Meedoen is makkelijk. Je telt een half
uur vliegende beestjes in je tuin, op het balkon of in de buurt en vult je resultaten in
op nederlandzoemt.nl. Wat kun je doen om bijen in je tuin te krijgen?

Thuis klussen: bouw een vleermuizenkast
Zoals u wellicht weet wordt ook in Nijkerk de eikenprocessierups op een natuurlijke manier bestreden.
Naast de vele nestkastjes zouden we ook graag een aantal vleermuizenkasten op willen hangen. Wie wil
en kan voor ons een paar vleermuizenkasten maken? De kosten voor het te gebruiken materiaal
worden vergoed. Geen idee waar te beginnen? We kunnen ook een bouwplaat aanleveren! Voor meer
informatie en aanmelden kunt u een berichtje sturen naar Rien Loman, tel. 033-2461854 of
info@ivn-nijkerk.nl

Thuis ontspannen: wildlife op het web
Wil je thuis mooie natuurfilms bekijken? Ga naar Youtube en typ in: Wildlife in Germany’s lakes. In
deze film zie je onder andere close-ups van slangen en salamanders. En je kunt zien hoe een
libellenlarve – onder water – een kikkervisje vangt of hoe een libelle uitsluipt. Als je deze bekeken hebt
krijg je vanzelf meer keuzes in natuurfilms van Europese bodem en uit de andere werelddelen.

Hoe herken je een zieke boom?
Als je ziek bent, lig je het liefst op de bank met een warme deken en een
kopje soep. Maar hoe weet je of een boom ziek is? De bladeren zien er
anders uit, er zitten zwarte of paarse vlekken op de stam of insecten
dragen ziekten met zich mee. Zo word je een echte bomendokter.

Nijkerk slaat de handen ineen
>> Lees het volledige artikel op De Stad Nijkerk.nl Door de coronacrisis zitten veel mensen
noodgedwongen thuis. Het is in deze tijd belangrijk om mensen die vanwege het coronavirus hulp
nodig hebben, te koppelen aan mensen die hulp aanbieden. In dit kader zijn er in de Gemeente Nijkerk
diverse initiatieven. Zo heeft de redactie van Stad Nijkerk de Facebookpagina ‘Coronahulp Nijkerk’
geopend en heeft welzijnsstichting Sigma een adviespunt Corona-hulp ingericht voor mensen die niet
(heel) actief zijn op social media. Wilt u hulp aanbieden?! Vult u dan dit formulier in:
https://forms.gle/DJ2EQM2jW7bz22mG7
Voor alle actualiteiten en meer
informatie: website van IVN Nijkerk.
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