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agenda oktober

excursie Almeerderzand
10 okt. 11.00u

ledendag/algemene
ledenvergadering
23 okt.

excursie oude bomen en
paddestoelen
24 okt. 11.00u

10 okt: een zondagse
strandwandeling in Almere

We streven ernaar om je in heel
verschillende gebieden de natuur te laten
ontdekken. Dit keer niet in de stad, niet in
het bos, maar aan de waterkant. De
nodige info lees je door op de foto te
klikken.

24 okt. excursie oude bomen en
paddestoelen

Waar zoek je anders naar oude bomen
dan in het oudste bosgebied van Almere?
Bepaalde soorten bomen en soorten
paddenstoelen vind je niet voor niets vaak
bij elkaar. Ontdek er meer over bij deze
excursie. Meer info: klik op de foto.
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23 oktober: ledendag en algemene
ledenvergadering

nieuwe leden, nieuwe activiteiten ?!

Het ledenaantal van onze afdeling stijgt in snel tempo. Veel leden
geven bij hun aanmelding aan, dat ze ook wat willen doen binnen
de afdeling. Dat vormt dan ook het centrale thema van deze dag:
wat doen we al? waar kun je je bij aansluiten? maar ook: welke
nieuwe activiteit zou je samen met andere leden op willen zetten?
22 leden hebben zich al aangemeld. We verheugen ons erop om
samen met hen nieuwe plannen te maken en een leuke dag te
hebben.            Alle leden krijgen het jaarverslag, het
financieelverslag en de agenda van de alv per mail toegestuurd.

Muziek en natuurwandelingen met Goede
Rede

Zondag 5 september vond de eerste uitvoering muziek en natuur
plaats in het Vroege Vogelbos. Goede Rede, een organisatie die
muziekvoorstellingen organiseert en IVN Almere sloegen de
handen ineen voor een gecombineerde buitenactiviteit. Onder
leiding van 3 natuurgidsen werd er gewandeld en gegidst langs de
4 muziekuitvoeringen op verschillende locaties in het Vroege
Vogelbos. Er werd genoten van de voorstellingen en de natuur in
een prachtig zonnige ambiance. Op deze tocht werden gitaarspel,
Bach met harp en dwarsfluit en gezongen Franse chansons
afgewisseld met mooie natuur- en bomenverhalen. Dat iedereen
enthousiast is over deze formule is wel gebleken. De aanmeldingen
liepen snel vol en smaken naar meer en vaker.

29 aug.: navigeren met de natuur in het
cirkelbos

Op deze zondagmorgen met af en toe een buitje motregen gingen
10 deelnemers onder leiding van Alwin en Jolanda op wandeling.
Alwin gaf bij aanvang een uitleg over hoe je zonder hulpmiddelen
kunt navigeren in de natuur. Als eerste deden we de berg aan met
een prachtig uitzicht over het bos. De zon viel vandaag af als
navigatiebron, maar aan de vegetatie op de flanken van de bult kun
je wel zien waar ongeveer het zuiden moet liggen. Het zuiden is het
zoet. Als voorbeeld de bramen. De lekkerste genoten de meeste
zon. Net als bij wijngaarden die vaak op de zuidhellingen gelegen
zijn. Aan de Hampshire Down schapen maken we op dat de dieren
in de luwte van de noordoostelijke wind en regen aan het grazen
zijn. Wandelend naar de 7 cirkelvormige beukenlanen valt op dat
alle bomen in een laan rechtop naar het licht groeien. Een beuk in
de laan die aan één zijde vrijstaat, groeit hier het krachtigst en dat
bleek het zuiden. Onder de grote beuken sloten we 90 seconden
onze ogen. Eén deelnemer ervaarde de aura van de beuken door
lichte trilling. Een ander de geuren van het bos die zich door de
wind telkens anders liet ervaren. Het geritsel hoog boven je hoofd
en het aanzwellen van de wind. Opvallend geen vogelgeluid te
horen deze tijd. Vogels verkeren nu in hun ruitijd en leven wat
verborgen omdat het veel energie vraagt. Die vogels weten ook
waar je het beste kunt rusten op een tak. In de luwte van de wind
en regen, waar ook de spin zijn web bouwt. Bij het labyrint worden
je zintuigen op de proef gesteld. Alwin demonstreerde dat de
zonzijde van een steen warmer is, ook als de zon even achter een
wolk zit. Bij “Zalm in Blik” over navigeren op zee. Kustvogels
vliegen in de ochtend zeewaarts en in de avond weer richting land.
Stroming, deining en wind helpen je verder om naar de kust te
keren. Wij vonden stipt na twee uur rondwandelen ons vertrekpunt.
Navigeren met de natuur is leuk en daarom voor herhaling vatbaar.

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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