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Jeugdnatuurclub
Natuurcursus
Arondskelk in van Veldhuizenbos
Eén IVN

Excursie met de afdeling
Klik hier voor alle activiteiten

Jeugdnatuurclub
In de maanden juli en augsustus is er
geen jeugdnatuurclub door vakantie.
Doordat er elk jaar deelnemers
afvallen die naar de middelbare
school gaan, en we vorig jaar door
corona geen werving hebben gehad, is
er dit jaar volop ruimte voor nieuwe
deelnemers. Vindt je het zelf leuk om
in het bos te zijn of heb je een
vriendje of vriendin die dit leuk
vindt? Meld je geheel vrijblijvend aan.
Ga in september met ons mee en
beleef zelf hoe leuk het is.

Natuurcursus
IVN-afdeling Gemeente Dronten
organiseert een cursus over de natuur
in eigen omgeving. Cursisten maken
kennis met de natuur in en om
Dronten, zowel op theorieavonden als
tijdens excursies. De cursus is
bedoeld voor inwoners van
Biddinghuizen, Dronten en
Swifterbant die genieten van de
natuur in de omgeving en er graag
meer over willen weten.
Data en locaties
De theorieavonden vinden plaats op
de woensdagavonden 15 , 22 en
29 september, 6 en 13 oktober in de
openbare basisschool Aquamarijn De Ketting 16 8251LD in Dronten. De tijden zijn van 20:00
tot ±22:00 uur;
De excursies vinden plaats op de zaterdagen 18 en 22 september, 2, 9 en 16 oktober De
excursietijden worden in onderling overleg bepaald, maar worden meestal gehouden in de
ochtend uren. Meer weten? Kijk op de website

Excursie met de afdeling
Op zaterdag 4 september gaan we
naar de Holterberg en het Wierdense
veld toe. Een gebied waar we in de
ochtend droge heide en in de middag
vochtige heide bezoeken. Een prachtig
contrast met kans op bijzondere
vogels als kraanvogel en zwarte
specht
het gebied leent zich uitstekend voor
een heerlijk dagje wandelen.Kijk voor
meer informatie en aanmelden op
onze website.

Gezocht een natuurvriend met liefde voor de
koolmees
Het bestuur zoekt iemand die zorg wil dragen voor de nestkasten op de begraafplaats in
Dronten.
Het zijn 21 kasten en ze hangen op ooghoogte.
Het is de bedoeling dat ze in het najaar schoongemaakt worden en zo nodig hersteld. In het
voorjaar nog een ronde om te kijken of alles in orde is voor het broedseizoen.
Tijdens het broedseizoen kijken hoe het gaat en de jonge vogeltjes tellen. Het is een leuke en
dankbare taak.
Voor het vervangen en repareren van de kasten is voorzien.
Graag contact opnemen met Tine 06-14268360

Eén IVN

Sinds april 2021 gaan de beroepsorganisatie stichting IVN en de vrijwilligersorganisatie
vereniging IVN samen verder als één organisatie. Met als hoogste orgaan de Landelijke Raad
(vrijwilligersvertegenwoordigers van de 22 regio’s).
Het bestuur van IVN Dronten bezoekt vier keer per jaar de regiovergadering, waarin ook de
Noordoostpolder, Almere, Lelystad en Zeewolde vertegenwoordigt zijn.
Er is een afgevaardigde vanuit regio Flevoland die zitting heeft in de Landelijke Raad.
Bevoegdheden Landelijke Raad:
Benoemen (en ontslaan) van de leden van de Raad van Toezicht
Benoemen van een voorzitter van de Landelijke Raad
Meerjarenbeleid behandelen en de daarop gebaseerde Jaarplannen (met begroting)
Al dan niet dechargeren van de penningmeester
Goedkeuren of wijzigen van het jaarverslag
Definitief vaststellen plannen directeur
Komt vier keer per jaar bijeen
Bevoegdheden Raad van Toezicht:
Directeur bestuurder benoemen en ontslaan
Geeft directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd advies
Toezicht houden op het beleid en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie
Bevoegdheden directeur bestuurder:
Hij/zij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het jaarplan en de diverse projecten
Dit is een betaalde functie
Hij/zij is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de uitvoering van de
programma’s en activiteiten van de vereniging
De ruim 160 afdelingen van IVN zijn verdeeld in 22 regio’s. Elke regio stuurt één
vertegenwoordiger naar de Landelijke Raad. Ook landelijke ‘werkgroepen’ – zoals
WoesteLand en de Natuurontdekkers - zijn vertegenwoordigd in de Landelijke Raad.

Aronskelk in het van Veldhuizenbos
Wanneer je door het van
Velthuizenbos fietst of wandelt kun je
vele soorten planten waarnemen
langs de aanwezig paden. Een zeer
opvallende plant is de Aronskelk.
Deze plant behoort tot de
Aronskelkfamilie. De Italiaanse
Aronskelk (Arum Italicum) komt in
de Flevolandse bossen het meest voor.
De Gevelkte Aronskelk (Arum
maculatum) wordt minder
waargenomen. Beide soorten komen
voor op landgoederen (stinzen) en
worden stinzenplanten genoemd.
In het van Veldhuizenbos komt de
Italiaanse aronskelk voor. De plant houdt van vochtige voedselrijke grond. De Aronskelk komt
in polvorm voor. Heel opvallend zijn de pijlvormige bladeren, die donkergroen wit geel
geaderd zijn. Het is een vaste plant en kan ongeveer 50 cm hoog worden, en onder de grond
vormt hij een bol van ongeveer 5 centimeter. De Aronskelk bloeit mei/juni en heeft een
schutblad (lichtgroen) met een verdikte bloeikorf waarvan het bovenste deel knotsvormig en
geel gekleurd is. Na de bloei sterven de bladeren af. In de nazomer herfstperiode zie je dan
alleen de bloeikorf met daaraan rode bessen die zeer opvallend zijn. De bessen zijn giftig.
Daarentegen heeft de Gevlekte Aronskelk (Arum maculatum) licht groen en zwarte vlekken
op de bladeren, en wordt minder hoog (30 cm). Deze soort komt voor in eiken-beukenbossen
en op voedselrijke gronden. Ook de Gevelkte Aronskelk heeft een schutblad met een verdikte
bloeikorf waarvan het bovenste deel knotsvormig is en donker paars gekleurd. De Gevlekte
Aronskelk heeft de eigenschap dat de bloeiwijze van rottend vlees verspreid en dat daar
vliegjes op af komen die dan voor de bestuiving zorgen. Ook deze heeft in de herfst rode
besjes. De bloeitijd is april/mei. Het zijn bijzondere planten die giftig zijn en opvallend in ons
dorpsbos.
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