
Deze tekst zien ontvangers in hun

mail overzicht

Je kunt de nieuwsbrief ook online

bekijken

landelijk in de Volkskrant

De Volkskrant besteedde een
hele pagina aan onze
slootjesdag. Klik op de foto om
dit te lezen.

plaatselijk in De Havenaar

Ook in de Havenaar een hele
pagina over IVN Almere. Dit
ging o.a. over de band met
Almere Haven.

ook een mooie opsteker voor IVN
landelijk

Onze inspanningen om mensen dichter bij
de natuur te brengen en bewust te maken
van het grote belang van duurzaamheid
worden geprezen door het Prins Bernhard
cultuurfonds en beloond met een prijs van
150.000 euro!

IVN Almere nieuwsbrief juni

Eindelijk weer actie: slootjesdag!
Na dagenlang erg warm weer was de poel flink opgewarmd. De
bladeren van de bomen die eromheen staan belanden in de herfst
in de poel. De warmte versnelt het rottingsproces, zodat er een vies
laagje op het water dreef. Maar als twintig enthousiaste kinderen
met hun schepnetjes aan de slag gaan vedwijnt dat snel. Wat werd
er zoal uit de poel gehaald?: kikkers, padden, salamanders,
bloedzuigers, heel veel watervlooien, verschillende soorten
waterslakken, waterschorpioenen, muggenlarven, libellenlarven,
tubifex, bootsmannetjes, keverlarven, mosseltjes en vast nog veel
meer. Genoeg om op de zoekkaarten naar de namen te zoeken en
de dieren eens goed te bekijken in de waterbakken en loupepotjes.
Genoeg dieren voor onze gidsen om er van alles over te vertellen.
Kinderen en volwassenen hebben genoten van deze blik in het
onderwaterleven!

IVN Almere in het nieuws

We maken weer een excursieprogramma!

Onze excursiecoordinator Rinus Hofs is alweer een half jaar vooruit
aan het denken. Genoeg ideeen voor leuke en mooie excursies
waar al onze leden gratis aan deel kunnen nemen.

Zodra de plannen definitief zijn en er voldoende gidsen gevonden
zijn (maar die staan ook te popelen) komen de excursies op onze
website. Houd die dus goed in de gaten (klik op de foto en je bent
op de site)

Met potlood (kan dus nog veranderen) staat in onze agenda:
zondag 18 juli 11.00-13.00 Kromslootpark (Hoe is het geworden?)
en zondag 25 juli 11.00-13.00 Pampushout (bevers, otters,
wespendief.)

Lees verder

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

IVN Almere 
Kemphaanstraat 1, 1358 AD Almere
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