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activiteiten in april
lentedag / zaden- en
plantenruildag
10 april schaapskooi bostuin en
Eksternest

duurzaamheidsmarkt
bibliotheek
23 april Stadhuisplein

natuurexcursie voedselbos
sieradenbuurt
24 april Havendreef,
Sieradenweg, bij IVN vlag
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10 april: Lentedag en zaden- en

plantenruildag

Zondag 10 april is het weer zover. De pasgeboren lammetjes
mogen weer naar buiten. Ook een mooie aankondiging van de
lente. Als IVN Afdeling Almere doen we ook weer mee. De zaden-
en plantenruildag is hierdoor verplaatst van 16 april naar 10 april.
Op deze manier hopen we nog meer mensen hiervoor enthousiast
te maken. Deze activiteit start om 11.00 uur. De andere activiteiten
starten om 12.00 uur.

De JNC (Jeugd Natuur Club) is weer present. Zij gaan de JNC
verder promoten en zij gaan met kinderen bijenhotelletjes maken.

Verder staan wij met een informatiekraam waar we ook nog wat te
koop aanbieden, denk aan zoekkaarten en loepjes.
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koop aanbieden, denk aan zoekkaarten en loepjes.

Verspreid over de dag houden we ook nog twee korte excursies
door het VVB. Met als thema Lente in het VVB/ van Beginbos naar
VVB.

S&N biedt allerlei workshops aan, de schapenpraatjes worden
gehouden, de multifunctionele ruimte in de Schaapskooi wordt door
wethouder Jan Hoek geopend.

De Almeerse Wolunie geeft demonstraties, heeft een winkelkraam
en het nieuwe designproduct wordt onthuld.

En dat allemaal op het mooie grasveld bij de weidepoel, naast

Theetuin Het Eksternest en de IVN Bostuin.

Met een beetje mooi weer kan het weer een schitterende dag
worden.

 

24 april: natuurexcursie voedselbos
sieradenbuurt

We bezoeken een groot (5,5 ha) en gevarieerd voedselbos. Naast

https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/9b9f2f0d-2119-468b-be82-14c80cbc6b5b/33561
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/9b9f2f0d-2119-468b-be82-14c80cbc6b5b/33562


We bezoeken een groot (5,5 ha) en gevarieerd voedselbos. Naast
onze eigen natuurgidsen krijgen we begeleiding van iemand die
vanaf het begin betrokken is bij de inrichting van dit bos. We
hebben oog voor wat er aangeplant is en voor wat de natuur ons
spontaan biedt. Klik op de foto voor meer informatie.

23 april: Almere Green City

Op 23 april geven we als IVN Afdeling Almere acte de présence bij
de duurzaamheidsmarkt in de bibliotheek in Almere Stad. IVN heeft

ook duurzaamheid in het vaandel dus het leek ons een goed idee
om hierbij aanwezig te zijn.

We gaan zaadbommetjes maken van echte Flevolandse klei en
aarde en goedgekeurd zaad. In Almere zijn nog wel wat kale
plekken waar wat bloemetjes mogen groeien of een tegel in de
eigen tuin eruit en een zaadbom erin.

Daarnaast gaan we gedichten (we zijn tenslotte in de bibliotheek)
illustreren met modderverf en misschien ook met zelfgemaakte inkt.
Ook willen we afhankelijk van de groei buiten iets laten zien over
kruiden die overal groeien en wat je ermee kunt doen.

De JNC zal ook aanwezig zijn ter promotie van de JNC. Natuurlijk
staan we er ook met onze informatie/winkelkraam.

IVN kinderactiviteiten op de Floriade: wie
komt ons helpen?

Op Utopia eiland op de Floriade gaat IVN met kinderen het leven
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onderzoeken in en rondom de sloot, in kleine inheemse bossen en
in de bodem. Er is een kant en klaar programma met de materialen
die daarbij van pas komen. We zoeken nu enthousiaste vrijwilligers
die hun liefde voor de natuur aan kinderen door willen geven. Denk
je dat dit misschien iets voor jou is, klik dan op de foto voor meer
informatie.

NL doet in de Bostuin

0p 12 maart gelijktijdig met de NL Doet dag is de IVN
Jeugdnatuurclub weer van start gegaan in de bostuin van het
Vroege Vogelbos.Wij hebben geluk het is prachtig weer en met een
groepje van 10 gaan we aan de slag met het in elkaar zetten van
vogelhuisjes voor de koolmezen  en pimpelmeesjes.

De kinderen gaan voortvarend aan de slag met hout, lijm en
spijkers. Af en toe belandt een hamer op een kindervingertje maar
gelukkig hebben we de EHBO doos niet nodig. Na ongeveer 1,5
uur hebben we maar mooi een paar prachtige vogelhuisjes voor

onze gevederde vriendjes getimmerd.

Na een heerlijke lunch van Jan en Hanneke v.d. Bos begon het
meest spannende gedeelte. Het ophangen van de vogelkooitjes.

 Wij kregen van het IVN  ook nog een aantal kastjes voor een
mussenappartement, een bijzonder huisje voor de spechtenfamilie
(kooitje bekleed met berkenhout en een super klein gaatje waar de
familie zelf nog mee aan de slag moet gaan voor de juiste grootte
van de nestingang), een vleermuizenkast  en nog een aantal
kooitjes voor de meesjes.

 Met een grote ladder gingen we op pad in de bostuin, het grasveld
achter het restaurant het Eksternest en het paadje achter de
bosvijver.Met veel lef en doorzettingsvermogen  klommen de
kinderen de ladder op om toch op behoorlijk grote hoogte  met
behulp van een boormachine en spijkers de kooitjes te bevestigen
aan de bomen.Wat een blijdschap dat het echt is gelukt! De
vogelhuisjes hangen  prachtig en wat hebben de kinderen daar een
zelfvertrouwen doorgekregen.

Wij nodigen iedereen uit om op zoek te gaan naar al die
verschillende nestkastjes. Hoeveel tel jij er? Wij zijn benieuwd!

Wil een van uw kinderen ook mee doen? De volgende activiteit
staat gepland voor 10 april bij de Schaapskooi in het Vroege
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staat gepland voor 10 april bij de Schaapskooi in het Vroege
Vogelbos. Kijk op de IVN site voor meer informatie.

Namens het Team van de Jeugdnatuurclub

Bonnie, Cindy, Els, Ingeborg

Met vriendelijke bostuingroet

Els van Dijk

 

NL doet op de verfplantenakker

Vanaf  NL doet beginnen we ieder jaar weer met het werken op de
verfplantenakker in het Den Uylpark. Naast de vaste groep
vrijwilligers kwamen er nog acht mensen helpen. We begonnen met
het verversen van alle houtsnipperpaden. Met zo'n grote groep
mensen ging dat razendsnel. Voordat we aan een heerlijke lunch
begonnen konden we daarom nog heel wat andere klussen doen
die horen bij het voorjaarsklaar maken van de akker. Een fijne
ochtend met een heel enthousiaste club harde werkers!

13 maart: natuurexcursie Pampushout

Met een enthousiaste groep van negen deelnemers (er waren
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Met een enthousiaste groep van negen deelnemers (er waren
helaas nogal wat afmeldingen door corona en/of griep) gingen we
op stap. Gelijk al een groot veld met klein hoefblad; omdat de
bloem er eerder is dan het blad (naaktbloeier), is deze goed
zichtbaar en bereikbaar voor insecten, zoals bijen. Langs een
bosrand stond een groot aantal Amerikaanse krentenboompjes
waarvan de ontwikkeling van de bloempjes al was begonnen. De
lente kondigt zich aan! Iets verderop vluchtte een aantal reeën
verder het bos in, die hadden wij duidelijk verstoord. Na een (nog
onbewoonde) nestkast van een torenvalk te hebben gepasseerd,
moesten de deelnemers het blad van de look-zonder-look kneuzen
en eraan ruiken, resultaat: het ruikt naar ui. Op een plek waar een
meidoorn en een sleedoorn vlak bij elkaar stonden, was de vraag
aan het aanwezige publiek: Zoek de verschillen! Sleedoorn: eerst
zijn er de bloemen, daarna het blad. Meidoorn: net andersom! Op
een bepaalde plek is weer het “stiltemoment” (1,5 minuut) gedaan,
iedereen sluit de ogen om alleen maar te luisteren. Wat het meeste
opviel, was het gezang van echt veel verschillende soorten vogels,
o.a. de koolmees, pimpelmees, tjiftjaf en winterkoning werden
gehoord. Ook een teken dat de lente voor de deur staat. Helaas
was ook op de achtergrond hondengeblaf en het verkeer op de
Hogering te horen. Bij het kunstwerk van Lieke Frielink, een
sculptuur genaamd Cityscape follows Manscape, vertelde Jolanda
over de mooie zichtlijn vanaf dit punt langs de Gouden Rand tot

aan de Oostvaardersdijk, zie foto. Aan de waterkant hebben we
hier pootafdrukken van de otter gezien, géén spraints. De
werkgroep van de oeverzwaluwenwand zal binnenkort de gaten
weer volstoppen met zand, de nestmogelijkheid voor deze
zomergast uit Afrika. Bij de forse dijkviltbraam zijn de voor- en
nadelen van de braam (in Nederland alleen al 190 soorten!)
besproken. Bij de grotere waterplas werd jawel, een ijsvogel
gespot, en ook de aalscholver was aanwezig. Alwin vertelde hoe
deze vogel aan zijn naam komt, dat hij zwaardere botten dan
andere watervogels heeft en daardoor dieper kan duiken en dat hij
geen vetklier heeft om zijn veren waterdicht te maken. Dat verklaart
die karakteristieke houding na een duik, vleugels wijd uitgespreid,   
om deze in de wind en zon te drogen, pas daarna kan hij weer
vliegen. Mede dankzij het uiteindelijk prachtige weer, was dit voor
de echte liefhebbers een afwisselende en boeiende natuurexcursie.
Ga de volgende keer ook mee!

Lees verder

Je bent ingeschreven met het e-mailadres herkos62@gmail.com 
Direct uitschrijven.
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