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

Van het bestuur
Beste IVN’ers, wat een tegenstrijdigheid ervaren we nu. Het coronavirus gaat rond en daarom is er in
Nederland sprake van een lockdown. Tegelijkertijd schijnt de zon volop en zingen de merels uitbundig
Helaas gaan onze excursies nu niet door, maar dichtbij de natuur beleven kan gelukkig nog altijd. Wij
willen tegen je zeggen: houd vol, geniet van je tuin, geniet van de prachtige landschappen rondom
Nijkerk, houd je aan de richtlijnen en we hopen vooral dat iedereen gezond blijft!

Dit kan je wél doen | Activiteiten & cursussen
Helaas gaan onze activiteiten nu niet door, maar dit betekent niet dat we helemaal stil zitten! We zijn
druk bezig om activiteiten en cursussen voor te bereiden en werken aan mooie aanvullingen op ons
programma. Hieronder een kleine impressie:
•
•
•
•

Beleef de seizoenen op landgoed Slichtenhorst
september 2020 | Contact: slichtenhorst@gmail.com
I.s.m. stichting Volksuniversiteit Nijkerk (VUN) een ‘Groene cursus’ in de maak
Najaar 2020 | Contact: info@ivn-nijkerk.nl
Natuurgidsenopleiding in de maak
Start januari 2021 | Contact: info@ivn-nijkerk.nl
Basiscursus fruitboom snoeien
Winter 2020 – 2021 | Contact: hoogstambrigade@ivn-nijkerk.nl

In de tussentijd hoef je niet stil te zitten, want we hebben een top 5 met Doe-Tips:
1. Op de website van NatuurWijs staan 100+ opdrachten die kinderen buiten kunnen doen. De
opdrachten zijn bedoeld voor schoolklassen, maar de meeste zijn ook geschikt voor in de tuin of
het parkje om de hoek.
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2. Groei & Bloei organiseert een digitale plantjesmarkt. Via de website van Groei & Bloei kan je tot 6
mei diverse soorten plantjes bestellen en daarmee aan de slag te gaan.
3. Op de website van IVN lees je hoe je kan ‘bosbaden’. Dit is een (Japanse) manier om te ontspannen
in eigen tuin.
4. Een Tiny Forest in je achtertuin? IVN Gelderland zoekt vrijwilligers voor het ultieme doe-het-zelf
project, en brengt hiermee een stukje natuur terug in onze leefomgeving.
5. Helaas is de scholekster de afgelopen decennia snel in aantal afgenomen en kan daarom wat hulp
gebruiken. Help mee de scholekster een plek te geven in de stad. Door waarnemingen en tips help
u wetenschappelijk onderzoek en draag je bij aan het voortbestaan van de scholekster. Check de
website Scholekster op het Dak voor meer informatie over dit project.

Deel jouw favoriete wandeling!
In deze tijd kunnen de muren soms op je afkomen. Een wandeling kan een manier zijn om even te
ontspannen en tot rust te komen. Voor een bijzondere wandeling hebben wij als aanrader het
natuurgebied de Stille kern in Zeewolde, gelegen tussen de spiekweg en de Gooiseweg. Dit is een
gebied van ruim 80.000 m2 waar veel te zien is. Je kunt dit (stilte)gebied betreden via verschillende
parkeerplaatsen.
Tip: met de IVN Routes app heb je altijd bijna 250 wandelingen en fietsroutes én
een digitale natuurgids op zak. Vind een wandeling bij jou in de buurt, of zoek
op routes die speciaal geschikt zijn voor kinderen of ouderen. Download de app nu
gratis voor Android en iPhone.
Wij zijn benieuwd wat jouw favoriete wandeling is in onze omgeving! Laat het ons weten en wie weet
zie je jouw route in de volgende nieuwsbrief terug. Mail jouw wandeling naar pr@ivn-nijkerk.nl.

Deel jouw (digitale) media tips
Nu we - verplicht - thuis zitten, kunnen we er beter het beste van maken! Plof op de bank en kijk, lees
en luister naar het beste materiaal, volgens IVN’ers. Welke documentaires, films, series, boeken of
andere media over de natuur, moeten we gezien en/of gelezen hebben volgens jou? Laat het ons weten
via pr@ivn-nijkerk.nl! We delen de beste tips in de komende nieuwsbrieven.

Wandelen kan! Volg wel de richtlijnen
Ga je wandelen? Check altijd de website van de natuurorganisatie of beheerder van het gebied waar je heen wilt
gaan en volg altijd de RIVM richtlijnen. Check de website
van het RIVM voor het laatste nieuws en richtlijnen. Houd
rekening met de natuur en met elkaar.

Met gezonde en groene groeten, de redactie.
Voor het actuele nieuws, alle activiteiten en meer informatie: website van IVN-Nijkerk.
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