
De ruimte boven in de schaapskooi
was bijna te klein voor alle
bezoekers en voor de
meegebrachte lekkernijen. Tijdens
de traditionele nieuwjaarswandeling
kregen we ook uitleg over de
nieuwe schaapskudde die Stad en
Natuur nu samenstelt (Dank Anita
Selee)
We hebben genoten van alle

heerlijk hapjes en drankjes die iedereen meebracht en niet in de laatste
plaats van elkaars gezelschap.
Een mooie aftrap van een jaar met weer nieuwe belevenissen in de
natuur!

Het was een koude nacht. De dag begon met
een rode ochtendhemel en het werd daarna
prachtig zonnig. Met zes deelnemers en drie
gidsen startte de excursie via de twee
"puinheuvels" met iepen naar het
Kromslootpark. Een mooie entree is die met
de bronzen urn van Armando. Hier vraag je
je af of het nu een park is of een
natuurgebied. De hondsroos, die veelvuldig
langs de dijkjes staat heeft nog
bottels.Enkele hondsrozen hebben
mosgallen die veroorzaakt worden door de
rozenmosgalwesp. Deze gal wordt ook wel
slaapgal genoemd. Onder het kussen gelegd
bezorgt het je een goede nachtrust wil het
volksgeloof. Vandaar de zegswijze "slapen
als een roos".
Het Kromslootpark is sinds kort in beheer bij
staatsbosbeheer. Op en om de dijkjes is flink gesnoeid in de wilgen,
sleedoorns en meidoorns. Op een wilg vonden we de grote
vruchtlichamen van de oesterzwam (foto). Op onze tocht worden we
vergezeld door roodborsten, kool- en pimpelmezen.Op het open water ligt
een vliesje ijs. De paden zijn bevroren en hebben veel prenten van het
ree. We lopen langs de knotwilgen waar IVN in 1988 mee is gestart. Ze
staan er nog steeds. Vol gaten en holten en soms helemaal hol. Fijn, dat
SBB dit beheer voortzet.

Bij onze volgende excursie bezoeken we het Pampushout. De
sneeuwklokjes op de foto komen daar niet vandaan: die staan
in onze eigen Bostuin.
Maar ook in het Pampushout gaan we op zoek naar
lentebodes en die zullen we vinden ook!

Als u op de knop hieronder klikt komt u op de pagina van onze site waarop
u alle informatie vindt.

Zondag 3 februari komt de Jeugd natuur
Club weer bijeen in de Schaapskooi in
Almere-Haven. Deze keer gaan we kijken
naar micro-cultuur, speuren naar beestjes
die zich verstoppen onder oude basten en
een schuilplaats hebben in het mos.
Er zijn nog een paar plekjes vrij, dus kom
gerust mee doen.
(van 6-12 jaar). 
.

De Almeerse Wolunie viert dit jaar het vijfjarig
lustrum. Ter gelegenheid hiervan wil Brigit
Pauka, viltkunstenaar en lid van de Wolunie,
een kunstproject uitvoeren. Een van de
onderdelen daarvan is een rij van ongeveer
60 palen achter de plantenbedden  op de
akker. Iedere paal wordt aan de bovenkant

omwonden met vilt dat geverfd is met planten van de akker. Ook de palen
zelf worden geschilderd. De RABO bank heeft 2000 euro toegezegd om
dit te realiseren! Ook hieraan wordt gewerkt op zaterdag 16 maart. Wil je
hieraan meewerken, dan ga je naar de schaapskooi aan de Muiderweg in
Almere Haven.

Binnenkort beginnen ongeveer 30 IVN'ers
aan hun natuurgidsenopleiding. Anderhalf
jaar lang gaan ze op de woensdagen vele
avondlessen volgen. Daarnaast en erop
aansluitend zijn er nog heel wat
buitenlessen op zaterdag en is er een
weekend in Orvelte. We prijzen ons

gelukkig, dat er heel wat mensen uit onze afdeling meedoen! We wensen
alle studenten heel veel succes bij deze ontzettend leuke opleiding!
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nieuwsbrief januari
2019

Gezellige, vrolijke, lekkere, leerzame nieuwjaarsreceptie

20 jan.: excursie Kromslootpark:

Hoezo: "slapen als een roos"?

17 febr.: excursie Pampushout: lentebodes

meer info over deze excursie

3 februari: Jeugd Natuur Club - Mos, schors en kleine
diertjes

Meer informatie over de JNC

NL-Doet op De Stadsakker - 16 maart

een nieuwe compostberging

Op onze verfplantenakker in het den Uylpark staan twee zeldzame bomen:
een tweekleurige eik en een kastanjebladige eik. Die bomen willen we
mooi vrij zetten en daarvoor moet de oude, uit pallets opgebouwde
compostberging wijken. Met NL doet gaan we op een andere plaats op de
akker een nieuwe compostberging bouwen. We kregen van het
oranjefonds 400 euro om dit mogelijk te maken!
Ben je niet zo handig met de boormachine en de hamer? We willen op
deze dag ook de akker voorjaarsklaar maken, dus er is voor iedereen wel
iets te doen!
Wij zullen zorgen voor een lekkere lunch. 

en een "potloodlint" als blikvanger!

naar de site van NLdoet: zoek een van deze klussen en doe mee!

6 februari: natuurgidsenopleiding van start!

Algemene Groene Jaarkalender 2019

Download hem hier

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

toe aan uw adresboek.
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