
Op de IVN route-app is inmiddels een vierde
route geplaatst: De tuinen van Waterkasteel
De kemphaan. Een route door de "binnentuin"
van de Kemphaan. Al lopend ontdek je iedere
keer weer een link tussen het Waterkasteel en
een echt kasteel. Ken je de route-app nog niet,
dan is dit een leuke manier om er kennis mee

te maken!

Vanaf vrijdag 23 september
is alles te bewonderen: als
je dan door het Den
Uylpark naar de
verfplantenakker loopt zie
je al vanuit de verte een lint
van reuzenpotloden. De
bovenkant van deze
potloden is omwikkeld met
vilt dat geverfd is met
kleurstoffen uit de planten
van de akker. Bij de akker staat een mooi informatiebord met uitleg over
het verven van wol met plantaardige kleurstoffen. Op weg naar de akker
zie je in de bomen vilten vogelhuisjes hangen. Je begrijpt al waar de kleur
van deze huisjes  vandaan komt......
Dank aan Brigit Huijbens die dit bedacht heeft en die de coordinatie van
de uitvoering heeft. En dank aan vele anderen die zorgden voor
sponsorwerving, oogsten van planten, verven van vilt en palen enz. enz.

Kom helpen op
de
verfplantenakker!
Er is altijd wel
wat te doen:

zwengelen aan de pomp, onkruid
wieden, bloemen en zaad oogsten
en dat allemaal met de gezellige
groep vrijwilligers. Word 1 van
ons!
do 5-sept, vr 13-sept, za 21-sep
vanaf 10.00uur in het Den Uylpark
bij de verfplantenakker (nabij de
kinderboerderij).
Overige data:
  

Altijd de 3e
zaterdag van de
maand hebben
we Bostuin-
werkdag. Vanaf

10.00uur is iedereen van harte
welkom om de handen te laten
wapperen in De Bostuin: onkruid
wieden, uitgewaaide planten
terugsnoeien en andere
tuinklusjes. Plantenkennis is niet
noodzakelijk. Maak kennis met de
enthousiaste groep
vrijwilligers...meestal is er wat
lekkers te snoepen.....
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15 sept.: de eerste excursie van het nieuwe seizoen.
Ga je mee naar het Kromslootpark?
Het vakantieseizoen is weer voorbij. Allerlei minder prettige dingen
beginnen weer, maar ook heel leuke dingen gaan weer van start Zo
beginnen wij weer met onze excursies Het Kromslootpark biedt een mooie
afwisseling van bos en meer open terrein Van de eerste bomen beginnen
de bladeren al wat te verkleuren. Er is een overvloed van allerlei
verschillende zaden, bessen en andere vruchten. Onze natuurgidsen
nemen u graag mee om er van alles over te vertellen, te laten zien, te
laten proeven.
We starten om 11.00u op de parkeerplaats Bergplaats. Als je op de foto
klikt dan kom je op de plaats van onze website waar je alle nodige
informatie vindt.

Er komt weer

een appeltjesdag!

Samen met Stad en Natuur en de Almeerse Wolunie organiseren we  op
zondag 29 september weer een Appeltjesdag bij de Schaapskooi in
Almere haven. Voor jong en oud is er van alles te zien, te doen, te kopen,
te eten en te drinken. Rondom onze bostuin staan erg veel appelbomen.
Appels kom je op deze dag dus op allerlei plaatsen en manieren tegen. Je
kunt vers appelsap persen, met een plukstok appels uit de boom halen,
machinaal appels schillen, heerlijke appeltaart eten en zelfs net als
Wilhelm Tell op een appel schieten.

Om deze dag goed te organiseren hebben we wel hulp nodig.
Iedereen die op 29 sept. de handen uit de mouwen wil steken en wat
klusjes voor ons wil doen is van harte welkom. Maak ons blij en meld
je aan via ivnalmere@yahoo.com.
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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
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