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op zoek naar vleermuizen en
nachtvlinders
Vroegevogelbos 29 augustus

algemene ledenvergadering
De Kemphaan 5 september

oogstdag
schaapskooi 27 september

monitoren in de Bostimist

Een van de tiny forests van Almere is
aangeplant bij basisschool de Optimist.
Sinds februari 2019 monitoren we
maandelijks de biodiversiteit. Het geeft
veel plezier en voldoening om telkens te
speuren naar nieuwe planten en insecten.

bijna 150 leden!

Het is niet zo heel lang geleden, dat wij
ons honderdste lid mochten verwelkomen.
Inmiddels hebben we bijna 150 leden! Het
bestuur bezint zich op mogelijkheden om
kennis te maken met deze nieuwe leden
en om ze -voor zover zij dat wensen -
actief bij onze club te betrekken.

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2020

zaterdagavond 29 augustus: op zoek naar
vleermuizen en nachtvlinders in het vroege vogelbos

Aanstaande zaterdagavond gaan we op zoek naar vleermuizen en
nachtvlinders in het Vroege Vogelbos. Om ongeveer 22.00u gaan
we het bos in. Ruim voor die tijd zijn we bezig met het opzetten van
schermen met speciaal licht erop, het insmeren van bomen met
stroop om vlinders te lokken enz. Na een wandeling in het
schemerdonker in het bos blijven we tot laat bij de schermen. De
ervaring leert: hoe later, hoe mooiere vlinders.Je gaat naar huis als
je het welletjes vindt. In verband met de nodige afstand die we tot
elkaar moeten houden is het max. aantal deelnemers 15 en is
aanmelden verplicht: ivnalmere@yahoo.com

Klik voor meer informatie op de foto

Heb je je nog niet aangemeld voor onze algemene
ledenvergadering op 5 september???

Het goede nieuws is dat dat nog steeds mogelijk is! Je kunt je zelfs
nog kandideren als bestuurslid! Het wordt een leuke bijeenkomst
waarin we niet alleen aan de vergadertafel zitten. Voor meer
informatie klik je op de foto van de ivn bomentuin (waarin we op 5
september een rondleiding krijgen.).

27 september: oogstdag

Stad en Natuur wil ook dit jaar in samenwerking met de Almeerse
Wolunie en IVN een oogstdag organiseren bij de Schaapskooi. Er
wordt goed over nagedacht om dat zo veilig mogelijk te doen. Er
zijn dan weer heel veel activiteiten die te maken hebben met de
producten die het bos, de Bostuin en de schaapskudde opleveren.
Ook voor kinderen is er veel te beleven. Op onze website (klik op
de foto) lees je meer over deze dag.Als die onverhoopt niet door
kan gaan i.v.m. coronamaatregelen lees je dat hier ook.

Het duurde wat langer voor dit tiny forest een bosje werd door het
intensieve gebruik door de kinderen. Maar zo krijgen kinderen de
natuur met de paplepel ingegoten. Telkens als we daar zijn worden
we bestormd door kinderen van allerlei leeftijden. "Wat  zijn jullie
aan het doen?" is de standaardvraag. Dan leggen we uit dat we
speuren naar planten, bloemen, insecten. Vaak krijgen we dan hulp
en worden we geattendeerd op vliegjes, lieveheersbeestjes enz. Er
worden bloemen geplukt om die aan ons te laten zien. Laatst waren
de kinderen vol bewondering over de rozenbottel: hoe zie je of ze
rijp zijn? kun je die eten?, juf wil er een! Ze staan helemaal versteld
als je ze vertelt dat je er ook jam en chutney van kan maken.
Meestal is de aandachtsboog dan wel voorbij en huppelen ze vrolijk
verder door de Bostimist.

Je bent ingeschreven met het e-mailadres almere.ivn@gmail.com 
Direct uitschrijven.

IVN Almere 
Kemphaanstraat 1, 1358 AD Almere
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