
De natuur in en om het Vroege Vogelbos heeft ons
weer heel wat te bieden: heerlijke goudreinetten van
alle appelbomen rond de Bostuin, allerlei kruiden
waar we heerlijke thee van kunnen maken, lekkere
walnoten, mooie schapenwol en verfplanten waar we
die wol prachtig mee kunnen verven......
Aanstaande zondag (29 september) is er bij de
schaapskooi in het Vroege Vogelbos voor kinderen en

volwassenen heel veel te zien, proeven, spelen, doen, kopen.....
Klik op de appel voor alle informatie!

Dinsdagmiddag 22 oktober organiseren we weer
speciaal voor kinderen en hun ouders,
grootouders of andere begeleiders een
paddenstoelenspeurtocht in het Vroege
Vogelbos.
Je komt heel wat te weten over allerlei soorten
paddenstoelen en er kan ook geknutseld

worden. 
Mocht het koud zijn, dan zal onze heerlijke warme paddenstoelensoep des
te beter smaken. Je moet je wel aanmelden, want er is een maximum
aantal deelnemers.
Klik op de foto voor meer informatie en voor aanmelden.

Op zondag 20 oktober gaan we een mooie
herfstwandeling maken. Kleine bodemdiertjes,
schimmels en bacterien zijn druk bezig om al
het dode plantaardige materiaal weer om te
zetten in voedingsstoffen waar planten, struiken
en bomen in het volgende groeiseizoen weer
volop van profiteren en dat is goed te ruiken.
Een aantal van die schimmels maakt prachtige
vruchtlichamen: paddenstoelen. Die gaan we
bewonderen, maar we hebben ook oog voor allerlei andere bijzondere
natuurverschijnselen in de herfst.
Klik op de foto voor meer informatie en aanmelden (aantal deelnemers is
beperkt tot 20!)

De kikkers, padden en salamanders in de weidepoel in
het Vroege Vogelbos wilen zich in het voorjaar weer
lekker opwarmen in de zon. Ze stellen het daarom op
prijs als wij weer een hoop riet en lisdodden verwijderen
met hark, zeis en sloothaak.Als je op de foto klikt krijg je

meer informatie en zie je ook hoe je je aan kunt melden. (laarzen
meenemen!)

Op zondag 15 september zijn we op
natuurexcursie gegaan in het oudste
park van Almere. Barbara en Rinus
hebben 18 deelnemers rondgeleid.
Het weer was perfect evenals de
aankondiging in de krant. Vanaf
december 2017 is het park in beheer
van SBB. Afgelopen maandag 9

september is de grote renovatie gestart. Het park zal worden gebaggerd,
paden worden opgeknapt, 10 bruggen en de stuwen worden vernieuwd.
Het doel is de natuurontwikkeling te bevorderen en onderdelen voor
extensieve recreatie te verbeteren. Via de afgedekte puinheuvels met
iepenbomen waarvan sommige met iepziekte, zijn we via de urn van
Armando het park binnengewandeld. Een keur aan soorten wilgen zijn de
revue gepasseerd. De variatie aan bladeren en verschijning als boom of
struik is enorm binnen dit geslacht. Opvallend zijn de bottels dragende
hondrozen die overal staan. Een bron van vitamine C en het bestanddeel
van Roosvice. Op de dijken was al grondbewerking uitgevoerd. Op de rulle
en warme kleigrond zagen we grote sprinkhanen, de grote groene
sabelsprinkhaan (foto). Als alternatief zijn wij via een rupskraanspoor door
de grote centrale weide gelopen. Velden vol distels, brandnetels met aan
de randen koninginnekruid en wolfspoot. In de distels de gallen van de
distelgalboorvlieg waarvan eentje opgesneden en getuige van de made
van de distelgalboorvlieg. Het miegelt er van de jonge groene kikkertjes en
af en toe een gewone pad. In de paden prenten van reeën die net als
mensen de paden verkiezen om te belopen. Overal zagen we libellen
vliegen groot en klein. De meest algemene op deze tocht de roodbruine
heidelibel. Een niet zo grote soort die tot in november kan worden
waargenomen. Gallen die we nog zagen zijn de rietsigaargal op riet en de
mosgal op hondsroos. In de ruige weide de weidechampignon, vaak
aangevreten door muizen en lege uitgestoven hulzen van bovisten. Via het
zuidelijke dijkje evenwijdig aan de Gooimeerdijk zijn we weer teruggelopen
want we waren al weer 2 uur onderweg. In dit deel heeft een havik
gebroed en wordt regelmatig de wespendief gezien. Een beetje
geheimzinnige vogel die veel op een buizerd lijkt en dit jaar voor eerst een
broedsel heeft grootgebracht in het Pampushout. Volgend jaar september
is de planning dat het werk in het Kromslootpark klaar is. Tegen die tijd
gaan we zeker weer een natuurwandeling organiseren.  

Activeringscentrum Jan Steen in Almere Haven Centrum
zoekt op korte termijn een wandelcoach om de huidige
coach tijdelijk te vervangen. Het zou gaan om 6 tot 9
maanden.
Iedere woensdag vertrekt een groep rond 13.30u vanuit
AC Jan Steen om een wandeling van circa 3 kilometer te
maken. De start is altijd vanuit Jan Steen (Haak 36:
tegenover het oude politiebureau)
AC Jan Steen is een onderdeel van stichting Kwintes, een GGZ
organisatie. Deze wandelingen zijn in het leven geroepen om de psychisch
kwetsbare doelgroep een actieve dagbesteding te bieden. Ervaring is
geen must, maar affiniteit met de doelgroep is wel aangeraden.
Het gaat er dus vooral om dat de mensen in beweging komen en
natuureducatie is voor deze vrijwilligersfunctie geen noodzaak, maar alle
kennis over de omgeving en de natuur is altijd mooi meegenomen. De
coach stippelt zelf de routes uit.
AC Jan Steen biedt een kleine vrijwilligersvergoeding, een gezellig vertrek-
en aankomstpunt, gratis koffie en thee en de mogelijkhheid om aan alle
creatieve workshops deel te nemen.
Voor meer informatie en aanmeldingen mail: a.veermann@kwintes.nl 
(tel. 036-7113016 of 06-46431726
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Zondag is het weer appeltjesdag !

paddenstoelenmiddag in de herfstvakantie

20 okt. excursie: paddenstoelen in Duin en
Almeerderstrand

zaterdag 2 nov.: natuurwerkdag voor jongeren (12-18j.)

Blauwe Maandag - Verfplantenakker

Zondagmiddag 22 september
2019 was het moment eindelijk
daar, het kunstwerk van Brigit
Huijgens ter ere van de
Verfplantenakker zou officieel
onthuld worden.
Om 15uur klonk er een vrolijk
saxofoon-deuntje door het park.
Ongeveer 100 mensen waren bij
elkaar gekomen bij de 2 kramen
van De Wolunie. Ze verkochten er
strengen wol, maar ook geoogste
zwarte stokroos-bloemen! 
Om 15.15uur nam Anne Bliek de
microfoon en vertelde een
heleboel over De Wolunie en het
project van Brigit. Daarna werden
er nog een paar vragen aan Brigit
gesteld. Zo heeft ze dit project
gedaan als onderdeel van haar
Masters-Vilt-opleiding. Ook vond
ze dat de Verfplantenakker in
Almere, beter op de kaart gezet
kon worden en dat het meer
erkenning verdiende door de 

 Almeerders.
Vervolgens deed de wethouder
nog een woordje waarna zij, Hilde
van Garderen en Brigit
gezamenlijk naar het informatie-
paneel liepen en daar het doek
wegtrokken....Door een vleugje
wind werd Brigit onder het doek
verstopt, wat even voor een
hilarisch moment zorgde. 
Daarna was de verfplantenakker
opengesteld en kon iedereen de
verfplanten bekijken..
Na het genot van een drankje en
na wat walnoten gehapt te
hebben, mochten de
verfplantenrakkers het mooie &
informatieve boekje
'Blauwe maandag' meenemen. Er
werd nog vrolijk nagepraat.

Heeft u het gemist? Kom dan snel
een kijkje nemen in het Den
Uijlpark, het is beslist een eye-
catcher! 

nieuwe lichting enthousiaste natuurgidsen in aantocht

Ongeveer halverwege hun opleiding van anderhalf jaar was er voor de
nieuwe natuurgidsen een weekeinde in het Drentse Orvelte. Het werd een
zonovergoten weekeinde dat door iedereen niet alleen als leerzaam, maar
ook als inspirerend en oergezellig ervaren werd!
Een groot aantal van de nieuwe natuurgidsen komt uit Almere. We
verwachten veel van hun toekomstige inbreng en die begint al met de
eindopdrachten die zij gaan kiezen!

een mooie tuin verdient een mooie entree

Volgend jaar is het 10 jaar geleden dat wij gestart zijn met de IVN Bostuin.
In de afgelopen jaren hebben wij de tuin opnieuw vorm gegeven en elke
maand onderhouden vrijwilligers deze tuin - al bijna 10 jaar achter elkaar.
Dit jaar willen wij de drie houten toegangshekken vernieuwen en met
financiële hulp van het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland en een
bijdrage uit het wijkbudget van de gemeente Almere hebben wij inmiddels
de opdracht verstrekt. Ergens in oktober verwachten wij dat de nieuwe
toegangshekken geplaatst worden.

nazomerwandeling in het Kromslootpark

wandelcoach gezocht

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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