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Nieuws van het bestuur
Algemene ledenvergadering op dinsdagavond 26 april met lezing over biodiversiteit. De
lezing wordt gehouden door een docent van Aeres Hogeschool en gaat over biodiversiteit
in het grasland en er wordt verteld over de helofytensloot die bij Aeres Farm is
aangelegd. Lokatie is Restaurant de Vier Seizoenen Golfresidentie 129 Dronten. S.v.p.
aanmelden i.v.m. catering bij secretaris.ivndronten@gmail.com.
Op 14 mei is er de Flevolandse IVN dag voor alle vrijwilligers van IVN Flevoland. Het is
een dag vol ontmoetingen, een lezing, diverse workshops en samen lunchen. Het
programma van deze dag vindt u
op https://www.ivn.nl/provincies/flevoland/activiteiten/ivn-in-flevolanddag
Op de Floriade kunnen ze vrijwilligers gebruiken. U kunt zich aanmelden bij IVN
Flevoland.
Helpt u project Natuurkoffer weer op te starten in de gemeente Dronten? Ouderen met
dementie een blij moment bezorgen, dat is de intentie. Vier maal per jaar een
dagbestedingslocatie bezoeken van Coloriet, alleen of samen met iemand anders. Er zijn
natuurlijk altijd verzorgenden aanwezig, u staat er niet alleen voor. Het is zeer dankbaar
werk. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met
secretaris.ivndronten@gmail.com

Natuurcursus voorjaar 2022
Eindelijk is corona voorbij en kunnen
we weer een natuurcursus starten.
Iedereen die iets meer van de natuur
wil weten kan in de 10 dagdelen dat
de cursus duurt ruim aan zijn trekken
komen. De theorie avonden zijn op
donderdagavond in de Meerpaal in
een ruimte die goed geventileerd is.
De excursies zijn op zaterdag na de
theorie. De aanvangstijd daarvan is in
overleg met de deelnemers. Het hele
programma is op onze website te
vinden. Lees daar alles over deze
cursus en u kunt zich hier direct aanmelden.

Dagje Marker Wadden voor leden en donateurs
Op zaterdag 3 september gaan we als
afdeling naar de Marker Wadden. Met
een veerboot vertrekken we om 09:30
vanaf de haven van Lelystad en varen
dan naar de Marker Wadden. Rond
14:30 varen we weer terug naar
Lelystad en zijn dan om ongeveer
16:00 weer terug in Dronten. Om op
tijd op de veerboot te zijn moeten we
om 08:30 uur vertrekken uit Dronten.
Op het hoofdeiland gaan we dan een
stuk wandelen en genieten van de vele
natuur die daar nu na slechts 5 jaar al
te zien is. Lees verder...

Jeugdnatuurclub
Brandnetels aaien
Brandnetels prikken heel vervelend.
Ze willen zich zelf beschermen tegen
het opeten door allerlei beesten. Niet
dat dit altijd lukt. Ook wij kunnen
jonge topjes van brandnetels eten,
b.v. in thee of in soep. Op brandnetels
leven heel veel dieren, b.v. de rupsen
van vlinders. We gaan op zoek naar de
brandharen van de brandnetels maar
ook kijken we wat voor dieren er
allemaal op de brandnetels leven.
In de maand mei gaan we dus goed
kijken naar brandnetels. Op woensdagmiddag 4 mei zijn we in Swifterbant en op
woensdagmiddag 18 mei in Dronten.

Natuurwandelingen
Op donderdag 28 april wandelen we
langs en bij de strandgaperbeek.
Allemaal waterdichte schoenen of
laarzen aan, want we gaan dit keer de
beek echt over. Maar achter de beek
gaan we de eerste orchideeën van dit
jaar vinden. Of ze al bloeien? Op
dinsdag 10 mei gaan we wandelen in
het Bronnenbos, ook wel de
zaadgaard genoemd en op donderdag
26 mei gaan we naar Roggebotstaete.

April 2022 – Spring is in the air
Na de zonnigste maartmaand ooit
gemeten kregen we in april met heel
ander weer te maken. In een paar
weken tijd hebben we alle seizoenen
gehad. Van lente naar zomer met 20
graden, daarna koud en grijs met zelfs
sneeuw en behoorlijke nachtvorst.
Vervolgens herfst met regen en hagel
en dan nu, we zijn halverwege april
weer lente.
Lente is afgeleid van het woord 'lang'.
Lente betekent oorspronkelijk ‘het
lengen der dagen’ en dat is precies wat er in het voorjaar gebeurt. Lees verder
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