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29-30-31 januari tuinvogeltelling

Dit weekeinde kun je vrijdag, zaterdag of
zondag weer meedoen aan de
tuinvogeltelling. Geen tuin? het balkon telt
ook mee; denk aan de overvliegers. Eens
kijken wie deze bloemkoolmees kan
spotten. Op de website van
vogelbescherming vind je een pagina met
afbeeldingen van de meest

voorkomende tuinvogels. Met een klik op
zo'n afbeelding krijg je een filmpje van die
vogel en hoor je het geluid. Je telt een half
uur en via de website kun je heel simpel
de aantallen doorgeven.

ga naar de website van vogelbescherming

fotoboeken Bostuin

Ook van 2020 is er weer een fotoboek van
de Bostuin gemaakt. Er zijn er inmiddels
al zeven uitgekomen. Ze staan nu
allemaal op de website. Klik op de foto om
ervan te genieten!

NL doet uitgesteld tot eind mei

Voor de tweede keer zit corona NL doet in
de weg. Vorig jaar ging het niet door en dit
jaar is het uitgesteld tot 28 en 29 mei.
Voor de verfplantenakker staat er al een
klus op de site van het Oranjefonds. De
vermelde werkzaamheden passen we nog
aan i.v.m. de andere datum.

 

Eettuintje aanvragen kan weer

De derde aanvraagronde voor een
Almeers eettuintje is geopend. Een
eettuintje is een stukje van jouw eigen tuin
(1 m2 of 6m2) omgetoverd tot eetbaar
groen. Op onze site lees je hoe je aan het
plantenpakket komt. (klik op de foto)
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153 x een gezond en mooi 2021
We wensen al onze 153 leden een jaar toe met weer nieuwe
kansen en mogelijkheden. Ook in coronatijd krijgen we steeds meer
nieuwe aanmeldingen. Het steekt ons des te meer dat we al die
leden nu zo weinig te bieden hebben. We snakken ernaar omweer
excursies te organiseren, een fijn natuurontbijt onder de bloeiende
appelbomen in de Bostuin te houden enz. enz. Nog "even" geduld
en dan dubbel genieten!

Nieuwe banken in de Bostuin

In de IVN Bostuin staan twee bankjes. Die worden heel veel
gebruikt en zijn aan vervanging toe. Het ene bankje bij de vijver is
inmiddels zo goed als vergaan en de andere bank in het grasveld
met de fruitbomen, daarvan is de poot al gebroken en die hangt
met ti-rips aan elkaar. Al langere tijd stond op ons verlanglijstje om
deze banken te vervangen, maar voor een vrijwilligersclub is dat
best wel een kostbare operatie. Totdat ons oog viel op het
Postcode Loterij Buurtfonds , die kleinschalige buurtinitiatieven wil
steunen. Een aanvraag was zo gedaan en het antwoord was er ook
snel: onze aanvraag voor de financiering van twee nieuwe
parkbanken werd in november 2020 geaccordeerd. In december
hebben we daarom de oude versleten banken uit de tuin
verwijderd. In januari zijn de nieuwe parkbanken geplaatst. Wij zijn
er erg blij mee.

Nationaal park Nieuw Land organiseert 2021
soortenjaar

In de rubriek "Wat kan er wel in corona-tijd" een leuk idee:

Nationaal Park Nieuw Land is het grote natuurgebied tussen
Almere, Lelystad en Enkhuizen. Dit jaar is de gelegenheid bij
uitstek om bekende, maar ook nieuwe soorten planten en dieren in
dit gebied op de kaart te zetten. Het streven is om in 2021 minsens
2021 soorten in te voeren op een aparte pagina van waarneming.nl
Of je nu jong of oud bent, beginner of expert, iedereen kan
meedoen!
hier lees je hoe eenvoudig het werkt.

Lees verder

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

IVN Almere 
Kemphaanstraat 1, 1358 AD Almere

https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/f4a75977-3528-4449-820c-3ecd47d7b868/15531
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/f4a75977-3528-4449-820c-3ecd47d7b868/15531
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/f4a75977-3528-4449-820c-3ecd47d7b868/15528
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/f4a75977-3528-4449-820c-3ecd47d7b868/15531
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/f4a75977-3528-4449-820c-3ecd47d7b868/15530
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/f4a75977-3528-4449-820c-3ecd47d7b868/15531
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/f4a75977-3528-4449-820c-3ecd47d7b868/15531
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/f4a75977-3528-4449-820c-3ecd47d7b868/15532
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/f4a75977-3528-4449-820c-3ecd47d7b868/15533
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/f4a75977-3528-4449-820c-3ecd47d7b868/15534

