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IVN Amersfoort bestaat 40 jaar: een feestje!
Minicursus russen en zeggen



Van de redactie
Nog even een tussendoor-Natuurkijker, want
er is komende week een cursus van de 
Natuuracademie en er is nog plek.
En verder maar alvast een mededeling over 
het feestje rond het 40-jarig bestaan van de 
IVN-afdeling Amersfoort.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Minicursus russen en zeggen
De Natuuracademie verzorgt op 18 en 21 mei 
een minicursus over russen en zeggen. Dit zijn 
grasachtige planten. 
Zeggen en Russen zijn bijna allemaal sterk 
gebonden aan een natte omgeving, zoals 
slootkanten en natte bossen. De soorten zijn 
vaak in polvorm en die zou je zo in je tuin 
willen hebben. Maar er zijn er ook die zich 
voortplanten met wortelstokken en zoden 
maken. Die moet je maar niet in je tuin hebben 
want die raak je nooit meer kwijt. 
Veel soorten hebben prachtige bloemen maar 
omdat ze bijna altijd groen zijn worden ze 
ondergewaardeerd. Dat is na de cursus 
helemaal over.
Docent: Arie van den Bremer,  auteur van het 
Basisboek Grassen

Woensdag 18 mei van 19.30 tot 21.30 uur de 
theorie en zaterdag 21 mei van 10.00 tot 12.00 
uur de praktijk.
L o c a t i e : D e G r o e n e B e l e v e n i s , 
Hamersveldseweg 107 te Leusden. Kosten 15 
euro, KNNV- en IVN- leden 10 euro. 
Aanmelden via :
www.hetgroenehuisamersfoort.nl >ontdekken 
en leren>Natuuracademie.
Of via e-post naar CNME@amersfoort.nl.

 

Trekrus
F o t o : A r i e 
v a n d e n 
Bremer

40 jaar IVN Amersfoort: feestje!
door Ruud van Nus

Het feest vanwege het veertigjarig bestaan 
van de IVN-afdeling Amersfoort heeft plaats in 
en rond het Groene Huis, op zondag 5 juni van 
13.00 uur tot 17.00 uur. Het Groene Huis is 
open voor publiek zodat iedereen binnen en 
buiten vr i j kan genieten van diverse 
activiteiten.

Het programma in grote lijnen:
Binnen kun je kijken en luisteren naar Natuur 
in de buurt, een presentatie van Henk 
Groenewoud met eigen filmmateriaal. Er zijn 
drie voorstellingen van ca 25 minuten: om 14, 
15 en 16 uur.

Binnen kun je ook genieten van verschillende 
muzikanten met hun eigen muziekstijlen.
Buiten staan kramen waar van alles te beleven 
valt. Naast informatie over het IVN start vanf 
de kraam regelmatig een wandeling met gids 
door park Schothorst.
Kinderen kunnen boomstammetjes zagen en 
beschilderen, braakballen uitpluizen of onder
begeleiding een broodje bakken boven een 
kampvuurtje.
Hetties Road Cuisine is aanwezig om kleine 
pizza`s te bakken in een houthoven. In de 
directe nabijheid, u hoort het zo, werkt een 
boomkunstenaar met kettingzaag aan een 
houtsculptuur. Leuk om te zien hoe dit 
ontstaat!

Op 5 juni heeft ook de marathon van 
Amersfoort plaats. De marathon gaat o.a. door 
park Schothorst, het kan dus behoorlijk druk 
worden. Maar laat u vooral niet weerhouden 
om toch het Groene Huis aan te doen, mis het 
niet!

Henk Groenewoud

http://www.hetgroenehuisamersfoort.nl



