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Schone randmeren
IVN Dronten gaat mee doen aan de
actie Schone randmeren. Doel is om
zwerfafval en vooral plastic op te
ruimen om te voorkomen dat nog
meer waterdieren sterven door afval
in het water. We gaan op zaterdag 6
november aan de slag van 09:00 tot
12:00 uur en hopen dan 2 kilometer
randmeer oever schoon te maken. Wil
je mee doen of er meer over weten?
Lees hier verder.

Jeugdnatuurclub
November is de voorbereiding voor de
winter. Wat gaan onze (zoog)dieren
doen en waar blijven ze? Welke gaan
in winterslaap en hoe kunnen ze dan
de koude maanden doorkomen? we
gaan op zoek naar antwoorden op
woensdag 3 november in
Swifterbant en op woensdag 17
november in Dronten.
In Swifterbant starten we om 14:20
uur en in Dronten om 14:30 uur.

September 2021 – Daar pluk je de vruchten van …..
De herfst is begonnen en dat betekent
een nieuwe fase voor bomen en
struiken. Na de bloei is het nu tijd
voor vruchten, zaden en noten. Ze zijn
heel nuttig, maar zaden en vruchten
zijn ook mooi en er is heel wat over te
vertellen.
Zo dienen ze als voedsel voor dieren
en mensen, maar zijn in eerste
instantie van belang voor de
voortplanting van bomen, struiken en
planten, als bron van zaden voor
nakomelingen.
Er zijn heel veel verschillende soorten
vruchten en zaden, die allemaal
andere kenmerken hebben.
Wil je het hele verhaal lezen? Klik dan
hier

Natuurwandelingen
De natuurwandelingen van oktober
en november gaan natuurlijk over
alles wat we tijdens een wandeling
tegen komen, maar het is wel normaal
dat we dan veel paddenstoelen zien.
Op donderdag 28 oktober gaan we
lopen langs de Strandgaperbeek en
starten we aan het begin van de
Bijsselseweg in Biddinghuizen. Op
dinsdag 9 november gaan we
wandelen in De Zeelt en op
donderdag 25 november bezoeken we
het Wilhelminabos

Jubilarissen
Dit jaar hebben we twee leden van
onze afdeling in het zonnetje gezet.
t.w. Jaqueline Scherpenisse en Jouke
de Jong.
Jacqueline is 25 jaar lid van onze
afdeling en vooral actief bij
het natuurpad Biddinghuizen. Zij
heeft een lange tijd de IVN
verenigingsavonden georganiseerd.
Ze is eveneens een enthousiast
wandelaar bij de natuurwandelgroep.

Jouke de Jong is ook 25 jaar lid van
IVN-afdeling Gemeente Dronten.
Hiervoor ontving Jouke de Jong een
oorkonde en erespeldje.
Zijn woorden: “Ik zie dit niet als
verdienste” kenmerken de nuchtere
Fries. Een bos bloemen versiert nu
zijn woonkamer.
Met name in de begintijd is Jouke
actief geweest als natuurgids.

50 jaar wereldwinkel

Workshops
Er zijn een aantal IVN workshops die mischien wel interessant zijn.
2 november: Train-de-trainer: een levende tuin maak je zelf
Ben jij een tuin- en plantenkenner en vind je het leuk om tuinbezitters te helpen met het
vergroenen en diervriendelijker maken van hun tuin? Doe dan mee aan de train-de-trainers
bijeenkomst voor de workshop ‘een levende tuin maak je zelf’ op 2 november voor IVN’ers uit
Flevoland, Gelderland en Overijssel. Meld je aan!
8 november: Workshop: (weer) aan de slag met IVN Natuurkoffer
Natuur is gezond! Dat geldt in het bijzonder voor kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen in
zorglocaties. Eén op de tien bewoners van zorglocaties komt niet meer buiten. Zet jij je met je
IVN-afdeling in om natuur dichterbij ouderen te brengen, bijvoorbeeld met de IVN
Natuurkoffer? Of wil je dat in de toekomst gaan doen? Kom naar de workshop ‘(weer) aan de
slag met de IVN Natuurkoffer’ op maandagavond 8 november, krijg nieuwe inspiratie en
ontmoet andere vrijwilligers die actief zijn op het thema Natuur & Gezondheid. Meld je aan!
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