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Komende acitiviteiten 
 

Excursie Pampushout-Noord 
13 feb 11.00uur PP Spelplein (ook 
wel 
Heliplaats) 
 
 

Bostuinwerkdag 
19 feb 10-14uur nabij Eksternest 
 

NL-Doet Verfplantenakker/Bostuin 
12 maart - 9.30uur - Den Uylpark 
12 maart - 10.00uur - VVB 
 

 

 

Na een korte winterstop gaan we weer 
beginnen! 

 

 



 

 

Help!!! Komend seizoen moet er zowel op de 
verfplantenakker als op de Floriade gewerkt 

worden. 
  
 

 

op de akker in het den Uylpark 



 

Iedere donderdagochtend zijn we bezig met 
zaaien, plantjes uitzetten, onkruid wieden, spitten 
enz. We beginnen weer op zaterdag12 maart met 
NL doet. 

 

 

op het Floriadekavel van de Wolunie 

Daarnaast helpen we de Almeerse Wolunie met 
het inrichten en onderhouden van hun kavel: o.a. 
bloemperken wieden, gras maaien 

 

Wat extra handen zouden daarom zeer welkom zijn! Incidentele hulp (we gaan 
bijv. binnenkort op het Floriadekavel een vijver uitgraven) kunnen we goed 
gebruiken en we zouden ook heel blij zijn met mensen die vaker willen komen. 
Info of aanmelden via advossenaar@kpnmail.nl  
 

13 februari excursie Pampushout noord 
 

Het thema van deze excursie is "Op zoek naar de 
bever..."  De excursie leidt door een al aardig 
volwassen bos met een grote variatie aan bomen, 
waterpartijen en velden. Wellicht zien we ook de 
grote zaagbek die in dit gebied overwintert. Klik 
op de foto voor meer info. 



  

 
 

De bloemenklok in de bostuin 

Een aantal planten ontvouwen steeds op 
hetzelfde uur hun bloemen of beginnen steeds op 
dezelfde tijd te geuren of nectar te maken. In een 
bloemenklok staan in ieder uurvak de bloemen 
die dan actief worden. Je kunt aan de bloemen 
zie hoe laat het is. 

 

Maar de natuur laat zich niet zo gemakkelijk dwingen:  een aantal 
planten kruipen "stiekem" naar een aantal vakken verder en er 
verschijnen planten die we zelf niet daar bedacht hebben.Misschien 
moeten we af van het idee van een zichtbare klok en is het veel 
belangrijker dat er een stukje in de tuin is waar een groep planten bij 
elkaar staat die er voor zorgt dat er elk moment van de dag, avond en 
nacht een plant bloeit of gaat geuren of begint met nectar aanmaken. 
Dan heb je een plek waar allerlei insecten aan voedsel kunnen 
komen, dan is het ook niet erg dat er af en toe een andere plant 
tussen staat. Op onze website lees je er meer over. (klik op de foto) 
 

Doe je mee aan de 
tuinvogeltelling? 

Vrijdag, zaterdag of zondag 28, 29 of 30 jan. kun 
je meedoen aan de tuinvogeltelling. Info en een 



 

mooie zoekkaart vind je op de site van de 
vogelbescherming (klik op de foto) 

 

 
 

12/3 NL-Doet verfplantenakker 

Veel handen maken licht werk! Dus kom helpen 
kruien en in een 'poep en een zucht' is de berg 
houtsnippers verdwenen als sneeuw voor de zon! 
Ook liggen er nog andere klussen. Maak kennis 
met de harde kern vrijwilligers en misschien wil je 
wel aansluiten! 

meer info en aanmelden 
 

 

12 Maart Nl-Doet Bostuin 

IVN-Almere onderhoudt, samen met 
buurtbewoners en leden, al een aantal jaren de 
IVN Bostuin in het Vroege Vogelbos in Almere-
Haven. Hier hangen al jaren nestkasten die 
dringend aan vervanging toe zijn. Tijdens NL-doet 
willen we dit gaan oplossen. 

meer info en aanmelden  

 

 
 

 

  



 


