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bekijken

activiteiten

oktober

algemene ledenvergadering   
    22/10 10.30 tot12.30
(+aantrekkelijk
middagprogramma tot 16.00u)

Oostvaardersbosplaats 1

 

september

muziekwandeling Beatrixpark
4/9 11.00u en 11.30u
Kruidenweg 3

werkochtend Bostuin
17/9 10.00u Muiderweg 10

natuurexcursie in de stad
18/9 11.00u Weerwaterplein
hoek
Doesburgkade/Deventerpad

herfstfeest vroege vogelbos
25/9 12.00u-16.00u Muiderweg

8
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algemene ledenvergadering niet op 15, maar
op 22 oktober

De algemene ledenvergadering houden we dit jaar in het
natuurbelevingcentrum bij de Oostvaardersplassen. Van het

https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/15f56549-c649-43cd-bb7e-fe3c8cd82732/41151
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/15f56549-c649-43cd-bb7e-fe3c8cd82732/41158


4 sept. muziekwandeling
Beatrixpark

Goede Rede concerten organiseert in
samenwerking met onze ivn afdeling
muziekwandelingen: je wandelt steeds
naar een plaats waar een miniconcertje
gegeven wordt.

natuurbelevingcentrum bij de Oostvaardersplassen. Van het
programma verklappen we nu alleen maar dat het bestaat uit de
vergadering, een lunch en een aantrekkelijk middagprogramma.
Het is natuurlijk ook mogelijk om alleen de vergadering bij te
wonen. Een uitnodiging met meer informatie volgt!

Al wandelend van het ene concertje naar het andere vertelt een
van onze gidsen je het een en ander over de natuur om je heen. De
muzikanten kunnen niet optreden als het regent, dus dan krijg je
een berichtje dat het afgelast wordt. Een bijzondere belevenis, erg
aan te bevelen! Klik op de foto voor meer info en aanmelden.

17 sept.: Bostuin werkdag

Alle hens aan dek want die week erop is het Herfstfeest waardoor
de tuin er weer spik-en-span bij moet komen te liggen. Het hele jaar
zijn we druk bezig maar nu trommelen we iedereen op want er zijn
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18 sept.: natuurexcursie in de
stad

Overal om je heen is natuur, ook midden
in de stad. We gaan ontdekken wat er zoal
groeit, vliegt, zwemt, kruipt.......  Meer info
lees je op onze site: klik op de foto.

zijn we druk bezig maar nu trommelen we iedereen op want er zijn
ook nog andere klusjes te doen, Misschien is Roy Ferwerda de
filmmaker ook van de partij of misschien komt hij wel vertellen hoe
mooi de fim geworden is ? (Worden we wereldberoemd en moeten
we handtekeningen uit gaan delen?). In ieder geval wordt er
stroopwafelcake geserveerd! Tot de 17e!!

25 sept.: Herfstfeest Vroege vogelbos

Voorheen heette het oogstdag of appeltjesdag. Dit jaar noemen we
het herfstfeest. Het lijkt nog ver weg maar het korter worden van de
dagen valt niet te ontkennen. Daarom hopen we dat corona zich
nog even tam houdt en dat we er een gezellig herfstfeest van
kunnen maken en kunnen genieten van alles wat oogstbaar is. We
hopen dat er nog appels zijn, en er misschien nog plantjes & zaden
uit te delen zijn, jammetjes verkoop? Het definitieve programma is
nog niet helemaal rond maar zet 25 september gewoon in de
agenda als 'niet te missen'.  Klik op de foto voor meer info.
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13 augustus: bezoek knnv/ivn Deventer

Op hun verzoek hebben wij op 13 augustus jl. voor 12 leden van
IVN/KNNV Deventer een excursie/rondleiding verzorgd in het
voedselbos in de Sieradenbuurt in Almere Buiten. Bij aankomst
werd koffie/thee  met koek aangeboden (verzorgd door Jan). Alwin
heette de mensen van harte welkom, en nadat hij iets had verteld
over de ontstaansgeschiedenis van Almere én de inmiddels vele
activiteiten van het IVN in Almere, begonnen we aan de wandeling.
De gidsen waren Maud Knape en Harry Draai, zijnde de twee
initiatiefnemers van dit bos, alsmede onze Ad om over andere
natuurdingen het e.e.a. te vertellen. Het was erg warm dus als er
iets verteld moest worden, probeerden we dat zoveel mogelijk in de
schaduw onder een boom te doen. Niet makkelijk daar want het is
een vrij open gebied maar gelukkig, er is niemand flauwgevallen of
zo. De deelnemers waren erg betrokken, ze stelden veel vragen. Er
werden bramen geplukt en die waren lekker zoet, zeiden ze. Terug
bij de startplek aangekomen, konden de mensen weer genieten
van een lekker bakkie koffie/thee en/of gekoelde frisdrank met koek
(verzorgd door Paul). Ze vonden het leuk en interessant, en als
dank kregen de drie gidsen en de organisator een boek over de
Gorsselse Heide én een boekenbon. Tevens zijn we uitgenodigd
om ergens in het volgende voorjaar met geïnteresseerde IVN-leden
uit Almere een bezoek te brengen aan een mooi natuurgebied bij
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  hun in de buurt, leuk toch!

21 aug.: excursie rand Noorderplassen west

Wat een leuke excursie was dit weer zeg! Met prachtig weer en een
gezellige groep natuurliefhebbers gingen we op pad. Gelijk in het
begin al leek het alsof we “in de gaten werden gehouden”. Wat
bleek, het waren de ‘ogen’ van de witte abelen (populierensoort) die
daarvoor verantwoordelijk waren. Het thema van deze excursie
was: “Een verrassend gebied”. Nou, dat werd wel  waargemaakt.
Het is gelegen tussen een woonwijk en weids akkerland en betreft
een relatief smalle strook van max. zo’n 300 meter met gevarieerde
vegetatie van laag naar hoog, alsmede watergangen. Nadat Alwin
had verteld hoe het komt dat de bessen van de Gelderse roos van
zuur en bitter naar zoet gaan, liepen we richting de
Oostvaardersdijk. Nabij Pampushaven zagen we heel veel
kuifeenden dobberen. In de bermen op de dijk kwamen we veel
soorten wilde planten tegen, zoals duizendblad, akkerdistel,
jacobskruiskruid, gewone pastinaak, wilde peen (vogelnestje) en
luzerne. Jolanda liet de deelnemers aan een paar bloemen met
speciale geur ruiken. Op een veld met meerdere boomsoorten

moesten de mensen raden welke bomen het waren, o.a. de mispel
stond daar ook. Al met al was het een mooie wandeling in
afwisselende natuurtypen, dit keer qua afstand wat langer dan
anders maar zeer de moeite waard, ook dankzij de twee
uitstekende gidsen!

https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/15f56549-c649-43cd-bb7e-fe3c8cd82732/41158

