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activiteitenagenda

een volle agenda

Na o.a. een goed bezochte
slootjesdag in juni is er ook de
komende maand weer genoeg

te doen!

juli

bestuursvergadering
6/7 Muiderweg 8

opening IVN trektocht
Flevoland
8/7 Oostvaardersbosplaats 1

theeleuten
9/7 Muiderweg 8

BOT
16/7 von Draisweg 15

fietsexcursie rondom Almere
Buiten
24/7 Baltimoreplein 112

6 juli: bestuursvergadering

De volgende bestuursvergadering houden
we op 6 juli in de Schaapskooi. Deze
vergaderingen zijn openbaar, dus als je
eens zo'n vergadering bij wilt wonen dan
ben je van harte welkom. Aanvang 19.30u

Natuurgidsen van onze afdeling en van
die van Dronten hebben een 3+3 daagse
trektocht door Flevoland beschreven. Heel
veel werk, maar met een prachtig
resultaat! 8 juli is dan de officiele opening
van deze tocht voor genodigden.
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8 juli: opening IVN trektocht Flevoland
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klik hier voor meer informatie

kom gezellig theeleuten

Alle potjes met gedroogde
kruiden staan weer klaar om de
smakelijkste creaties te maken.
Probeer het zelf uit van 12-
17uur.

lees verder

We zoeken nog helpende
handen.

We zoeken nog vrijwilligers om
te helpen 9 juli om de spullen
klaar te zetten en later weer op
te ruimen. Officieel van 11-
18uur maar een dagdeel kan
natuurlijk ook. Stuur een
berichtje naar:
almere.ivn@gmail.com

9 juli: theeleuten in de Bostuin.

16 juli: IVN kraam bij BOT

Op 16 juli staan we met een kraam bij de open dagen van Bot.
Naast informatie over IVN en over onze afdeling willen we ook daar
de zonnedroger laten zien .Het drogen met de zon lijkt mij ook een
oude techniek. Misschien is er  na onze theeleutdag nog wat thee
over. Daarnaast willen wij kinderen de mogelijkheid geven om te
gaan modderverven.

De open dagen zijn vlakbij de Noorderplassen, Von Draisweg 15
van 10.00-18.00 uur. Mocht je nog zin hebben om (een gedeelte
van de tijd) bij de kraam te staan, stuur dan even een mailtje naar
janvandenbos@wxs.nl
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24 juli: fietsexcursie rondom Almere Buiten

Op zondag 24 juli verzorgen natuurgidsen van het IVN een fiets-
excursie rondom Almere Buiten, met als thema “Langs de randen
van de stad”. We starten om 11.00 uur bij de bibliotheek aan het
Baltimoreplein 112 in het centrum van Almere Buiten. De fietstocht
is ruim 20 kilometer lang en duurt ongeveer twee uur.

Vanaf het Baltimoreplein zullen we met een grote boog om Almere
Buiten fietsen en vervolgens via de oostzijde van Almere Stad weer

terug naar het startpunt. Bij het Natuurbelevingcentrum de
Oostvaarders gaan we genieten van het prachtige uitzicht over de
Oostvaardersplassen, het grootste wetlandnatuurgebied van
Nederland. Op de Oostvaardersdijk komen we langs het gemaal De
Blocq van Kuffeler dat Zuidelijk Flevoland droog houdt en qua
opvoerhoogte en capaciteit het grootste van Europa is. Verder op
de route zijn de Lepelaarplassen, een beschermd natuurgebied met
moerasvogels en aalscholvers, alsook broedgebied voor
weidevogels en eenden. Ook het Bos der Onverzettelijken zullen
we nog even aandoen. Behalve bij deze tussenstops zullen de
gidsen ook op andere plekken nog interessante dingen vertellen
over de mooie natuur die we tegenkomen.

De kosten zijn € 5,00 voor volwassenen en kinderen € 2,50. IVN-
leden kunnen, zoals gebruikelijk, gratis mee. Aanmelden graag via
een berichtje aan ivnalmere@yahoo.com o.v.v. uw naam en met
hoeveel personen u komt. Aanmelden voor deze activiteit kan ook
via het aanmeldformulier. (klik op de foto)

26 juni: excursie in het Hannie Schaftpark
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Met een gezellige groep gelijkgestemden in dit geval
natuurliefhebbers begonnen we aan de wandeling door het park.
Hannie Schaft, ook bekend als: Het meisje met het rode haar. Als
verzetsstrijdster gebruikte ze de schuilnaam Hannie, haar eigenlijke
roepnaam was Jo of Jopie. Het gebied is een combinatie van open
terreinen afgewisseld met dichte begroeiing. Nadat het spinsel van
de rupsen van de wilgenstippelmot was besproken, vertelde Alwin
over het hoe en waarom een schietwilg vaak als knotwilg door het
leven moet. De dichte kruin en vaak holle stam bieden veel nest-
en schuilgelegenheid voor vogels, marters, vleermuizen en
insecten. Vervolgens vertelde Jolanda het volledige verhaal van de
‘duivelsbeet’, oftewel die drie puntjes op rietbladeren weet je wel.
Het project van de gemeente om de overgang tussen bos en gras
te verbeteren door grassen, kruiden en bloemen toe te voegen,
was duidelijk zichtbaar. Op die plekken waar dat al was gedaan,
waren veel vlinders en andere insecten aan het foerageren. Een
duidelijk verschil met de plekken waar het bos direct in gras
overgaat (of andersom). Daar zag je helemaal geen vlinders. Ook

het Bos der Onverzettelijken, een nationaal verzetsmonument en
park, hebben we nog even aangedaan. Aldaar was ook een stukje
waar de Kaukasische (vrouwelijke) vleugelnoot zich van haar beste
kant liet zien met mooie lange hangende strengen met nootjes. Bij
het Monument Short Stirling BK716 konden de deelnemers een
audiofragment (uit de IVN Trektocht Flevoland) beluisteren: het
verhaal van een bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. Na
de gal van de lindehoorntjesmijt te hebben bewonderd, zijn staande
voor een mooie beukenlaan alle ins en outs van de beuk nog even
besproken. Terug bij de startplek aangekomen, werden we weer blij
verrast met de catering van Paul. Alle deelnemers waren zeer
enthousiast over deze afwisselende excursie.
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Jeugd Natuur Club - Slootjesdag

De IVN Jeugdnatuurclub ging deze middag van start met
12 kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar.

Als eerste activiteit werden oude colaflessen met behulp van
stukjes
stof van t-shirts, aarde, mos en plantjes omgetoverd tot ware
biotopen.
Daarna gingen de kinderen gewapend met visnetjes aan de slag.
Er
werd heerlijk gekliederd en gezocht in de modder naar alles wat
maar kronkelde en glibberde zoals de posthoornslak, salamanders,
larven van de geelgerande watertor, bloedzuigers, kikkers enz.
Met zoekkaarten werd door de kinderen zelf vastgesteld wat voor
een waterdiertje het zou kunnen zijn!
Zo blij en trots waren ze als dat ook echt lukte.
Onder een microscoop ging er voor een aantal kinderen een wereld
open hoe mooi een klein slakje of waterplantje eruit zag.
De middag werd afgesloten met de uitreiking van hun diploma als
natuuronderzoeker, een button en een ijsje.
De foto’s geven de sfeer van de middag duidelijk weer.
Op naar de volgende activiteit in september.

Namens het team van de
IVN Jeugdnatuurclub
Bonnie, Cindy, Ingeborg, Els

6 juni: festival SPOT
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Op 6 juni stonden we met een kraam op het Spot festival Bij de
Oostvaarders. Het blijft een mooie  plek met uitzicht over de
Oostvaardersplassen. Af en toe kijken of je nog iets bijzonders ziet.
Rinus zag nog een Indische gans tussen de grauwe ganzen ( een
ontsnapte of een nakomeling van een ontsnapte). De vlier stond in
volle bloei en die rook je dan ook overal.

Harry, Rinus en Jan stonden deze keer voor, achter en bij de
kraam. De organisatoren hadden een mooi bont gezelschap
samengebracht. Voor in natuur geïnteresseerden, voor kinderen en
eigenlijk voor iedereen was er wat te doen of te bekijken.

Wij stonden daar met onze informatie (wat ivn is behoeft toch nog
steeds uitleg), met een gedeelte van de theeleutthee en de
zonnedroger en voor de kinderen de mogelijkheid om een zaadbom
te maken.

De sfeer was goed en gemoedelijk, ook toen het na een droog
begin toch steeds meer begon te regenen. De zonnedroger doet
het dan toch niet meer, de potten met gedroogde bloemen en
kruiden  moesten dicht om spontane theevorming te voorkomen en
de klei voor de zaadbommen werd wel erg glibberig.

Ondanks dat iedereen er eerder mee stopte toch een mooie start
van dit festival.

11 juni: slootjesdag

Op een prachtige zaterdag heeft jong en oud het leven in de poel
achter het Eksternest onderzocht. Slakken, waterspinnen en -
kevers, libellenlarven, muggenlaven, paardenbloedzuigers,
salamanders, kikkers en padden, watervlooien, waterschorpioenen
en nog veel meer vonden ze in de schepnetjes. De aquaria die we
langs de kant van de poel opgesteld hadden werden steeds meer
een afspigeling van het leven in de poel. Een interessante en goed
bezochte dag!

De Expeditie: activeren van (nieuwe) leden
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