
Het was 15 april. Ik reed
vanuit mijn werk over de
Waterlandseweg naar
Almere. Ik werd getroffen
door de mooie kleuren van
de uitbottende populieren,
prachtig koper-kleurig. Ook
de uitgestrektheid van het
volop bloeiende koolzaad
was fantastisch om te zien.
Ik speurde naar een
geschikt plekje om de
volgende dag even te

kunnen parkeren.
De volgende dag was ik bewapend met camera en parkeerde de auto op
de 2e bushalte. Ik stapte uit en werd overspoeld door de heerlijke zoete
geur van het koolzaad, ik raakte bijna bedwelmd.
Als ik nu over de Waterlandse weg naar huis rijd, dan draai ik het raampje
van de bijrijder open, ga wat langzamer rijden en laat mij weer verleiden
door deze heerlijke geur!

Hebt u het nog nooit mogen ervaren? Nu kan het nog......

Een heerlijke wandeling in
de buurt van de
Lepelaarsplassen, lekker
zonnetje met windkracht 6:
piepende en knarsende
bomen met een plotseling
afbrekende tak. 
Bij de vogelhut werd ik
getroffen door een super
licht-show. De zon
weerkaatste onophoudelijk
in de golfjes op de
Lepelaarsplassen, het leek
wel een licht-orgel!! Het leek net of kleine stukjes zonnestralen als
regendruppels op het water ketsten. Over en weer gingen de golfjes en de
zon bleef er maar in schitteren. Mijn fototoestel had ik natuurlijk niet mee
anders had u een filmpje kunnen zien van het spektakel. Drie dagen later
ging ik terug met fototoestel. De zon scheen nog volop maar helaas was
de wind afgenomen en was het spektakel, niet zo indrukwekkend meer.
Toch heb ik mijn belevenis ingestuurd om anderen te informeren om open
te staan voor zo'n magische ervaring.  

Facebook Twitter Website

IVN natuureducatie Bekijk de webversie
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Voorlopig even geen nieuws, dus vanaf mei ook
geen nieuwsbrief

In overleg met het bestuur heeft de redactie besloten om voorlopig even
geen nieuwsbrief te publiceren. Alle activiteiten zijn immers
noodgedwongen stopgezet. 
Gelukkig trekt de natuur zich niets aan van covid-19 en kunnen we
allemaal volop genieten van al het moois in en om Almere. We hopen dat
jullie dat in goede gezondheid kunnen blijven doen! Onder aan deze
nieuwsbrief staan twee mooie voorbeelden.
Zodra we weer nieuwe activiteiten kunnen plannen of ander nieuws
hebben zullen we met veel plezier een volgende nieuwsbrief uitbrengen.
We hopen dat dat niet al te lang duurt en kijken ernaar uit!

Geen slootjesdag, geen jeugdnatuurclub, geen
natuurgidsenopleiding, geen lammetjesdag, geen
excursie, geen natuurontbijt....

Wist je dat...?
virussen de meest voorkomende biologische entiteiten op aarde zijn?
ze zo klein zijn, dat er wel tientallen tot honderden in de gemiddelde
bacterie passen?
er alleen al in een druppel zeewater  zo'n tien miljoen zitten?
een mens zo'n 100.000 miljard virussen bij zich draagt?
 

twee ingestuurde natuurbelevenissen

Heerlijke koolzaadgeuren

Natuurlijk licht-concert

Deze e-mail is verstuurd aan almere.ivn@gmail.com.• Als u
geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier

afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
• Voor een goede ontvangst voegt u almere.ivn@gmail.com

toe aan uw adresboek.
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