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Van de Penningmeester
Even voorstellen Hedwig Linsen
Even voorstellen Gerard Wieten
Aan de slag met een levende tuin

Natuurwandelingen
Jeugdnatuurclub
Klik hier voor alle activiteiten

Jeugdnatuurclub
In december hebben we traditioneel
een lekkere lange wandeling door het
bos met onderweg een aantal
uitdagende opdrachten die ons bij
kou ook warm houden. Dit doen we
op woensdag 1 december in
Swifterbant en op woensdag
15 december in Dronten.
In Swifterbant starten we om 14:20
uur en in Dronten om 14:30 uur.

Natuurwandelingen
In december gaan we wandelen in de
dorpsbossen van Dronten en
Swifterbant. Op dinsdag 14 december
wandelen we in het Van
Veldhuizenbos en op donderdag 23
december wandelen we in het
dorpsbos van Biddinghuizen. In
Biddinghuizen kan het bos zeker
achterin nogal nat zijn. Waterdicht
schoeisel is dan aanbevolen.
Misschien is er dan al sneeuw en
kunnen we op zoek gaan naar sporen.
Ook al is er geen sneeuw dan kunnen
we toch sporen vinden.

Van de Panningmeester
Beste leden en donateurs.
De nieuwe penningmeester is nog niet in functie en dus blijf ik nog even alle financiën
regelen.
Nog een reminder voor lokale leden die willen opzeggen.
Dit moet gebeuren vóór 1 december van dit jaar.
Een mail naar de ledenadministratie (André Rhode) is genoeg.
E-mail a.rohde@kpnplanet.nl
Voor leden die landelijk lid zijn gelden andere voorwaarden. Namelijk het zogenaamde
verjaardagsmodel. (wat uit gaat van het lidmaatschap vanaf het moment van aanmelding)
Hartelijke groet,
Tine Breg Penningmeester a.i.

Even voorstellen Hedwig Linssen
Ik ben Hedwig Linssen, 66 jaar, binnenkort met pensioen en dus meer tijd voor andere
dingen. Eén daarvan is dus bestuurslid zijn van IVN Dronten. Ik ken de organisatie natuurlijk
al langer, maar ben nog niet zo lang lid. Ik heb vaker meegewandeld met de (altijd
enthousiaste) groep natuurwandelaars op de dinsdag of donderdag in en rond de omstreken
van Dronten. Hopelijk kan ik in de toekomst als bestuurslid ook een bijdrage leveren aan een
groeiende, inspirerende organisatie.

Even voorstellen Gerard Wieten
Mijn naam is Gerard Wieten, 62 jaar oud en woon vanaf 1985 in Dronten met een mooi
uitzicht richting Swifterbant.
Ik ben opgegroeid in het buitengebied van IJsselmuiden en van jongs af aan al opgegroeid
met oog voor de natuur.
Mijn grootste interesse ligt in het vogels kijken en zo kwam ik met IVN in aanraking via de
cursus die Peter Hermelink gaf en de excursies op zaterdag. Door de bekende maatregelen
kwam dit op een laag pitje maar in mijn vrije tijd ga ik regelmatig op pad om vogels te kijken.
Ik zag herhaaldelijke oproepen voor bestuursleden en bij de laatst gehouden jaarvergadering
heb ik me aangemeld als algemeen bestuurslid om eens verder kennis te maken met IVN en
daar mijn bijdrage aan te leveren.

Levende tuin
Aan de slag met een levende tuin
In een levende tuin is plek voor de mens én de natuur. Duurzame tuinexpert Anne Wiegers
laat zien hoe je makkelijk en op een bij jou passende manier meer leven in jouw tuin krijgt.
Wil je meer weten kijk dan op deze website

Egelhuis maken
In deze tijd van het jaar gaan de egels
in winterslaap. Een huis kan hen daar
bij helpen. Wil je weten hoe je zelf een
egelhuis maakt kijk dan op deze
website.
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