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Avondwandeling
Mischien weet u het nog, maar
vroeger, voor Corona, gingen we als
afdeling met leden en donateurs in de
zomermaanden op een avond gewoon
gezellig met z'n allen wandelen. En
dat willen we dit keer weer gaan doen.
Op woensdagavond 29 juni gaan we
wandelen bij het Reevediep. Dat is de
nieuwe bijpas van de IJssel naar het
randmeer bij Kampen. Een prachtig
nieuw natuurgebied dat de moeite
van het bezoeken waard is.
We gaan er op woensdag 29 juni naar
toe en vertrekken om 18:30 vanaf de
parkeerplaats aan de Oost en rijden
dan gezamelijk naar het Reevediep

Dagje Marker Wadden voor leden en donateurs
Op zaterdag 3 september gaan we als
afdeling naar de Marker Wadden.
Vorige maand hebben we dat al in de
nieuwsbrief bekend gemaakt. Er zijn
al veel aanmeldingen ontvangen. Als
je nog mee wilt dan je zo snel
mogelijk aanmelden. Nu zijn er nog
een paar kaarten en anders zijn ze
op. Lees verder...

Slootjesdag
Op zondagmiddag 13 juni aanvang
14:00 uur is er een slootjesmiddag in
Swifterbant. Tot 16:00 uur kunnen
kinderen (met hun ouders) langs
komen en op zoek gaan naar diertjes
in het water. Deskundige IVN gidsen
helpen de kinderen met vangen en het
op naam brengen . Maar belangrijker
nog is dat het gewoon leuk is om te
kijken wat er allemaal in het water
leeft.
De middag wordt gehouden langs bij
de vijver in het staatbos van
Swiferbant. Bij de ingang van het bos
aan de Bosweg loopt u ongeveer 400
meter het bos in. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.

Jeugdnatuurclub
Waterdiertjes
Op verzoek van enkele kinderen
wijzigen we het programma en gaan
we op zoek naar waterdiertjes
We doen dit woensdag 1 juni om
14:20 in Swifterbant en woensdag 15
juni om 14:30 uur in Dronten.

Nieuws van het bestuur
IVN Dronten op zoek naar ruimte voor lezingen en contactavonden. Een bezoekje aan het
theehuis Buiten bij het dierenpark in Dronten biedt kansen. Wat een leuke plek! Ruimte
voor ruim 20 mensen. Met heel veel ruimte rond het gebouw. Dit gaan we zeker
bespreken in de bestuursvergadering. Wordt vervolgd.
Het zou mooi zijn als binnen IVN-afdeling Gemeente Dronten een voorzitter tevoorschijn
komt die met kennis en enthousiasme het bestuur wil aanvullen.
Tijdens het Wijlandfestival op 3 juli is IVN-afdeling Gemeente Dronten aanwezig in de
tent van participatie Wisentbos. Dirk de Haan verzorgt een rondleiding door het
Wisentbos van 16.00 tot 17.30 uur.
Sfeerverslag IVN Flevolanddag.
De plek? De Roode Schuur in Zeewolde. Een fantastische locatie voor deze dag waarvoor 40
IVN-leden zich hadden aangemeld. Rondom de schuur liggen een vuurplaats, een moestuin,
een doolhof, een kruidentuin, een kikkerpoel, een blotevoetenpad en een voedselbos.
IVN Dronten verzorgde een workshop over Project Natuurkoffer met allerhande materiaal.
Kruiden, bloemen en oliën uit de natuur. Het creatieve tintje werd een krans van kleefkruid
met bloemen versieren. De workshop werd dankbaar ontvangen.
IVN Almere verzorgde een uitleg van het kruidendroogapparaat, door hen zelf ontworpen en
gebouwd. Zeer effectief! Zelfs in plakjes gesneden appel kun je hierin drogen. Wel eerst even
zagen en knutselen.
Ook de andere afdelingen hadden workshops, waaronder een kruidenwandeling en een
fotoworkshop.
Het was een leuke en waardevolle ontmoetingsdag. Mooi om die inspiratieve verhalen van
andere IVN-leden te beluisteren!

Natuurwandelingen
Op donderdag 2 juni gaan we
wandelen op Roggebotstaete. Dit
zouden we eerst een week eerder
doen, maar dan is het
Hemelvaartsdag.
Als er voldoende deelnemers zijn
gaan we later in de maand nog een
keer wandelen bij het begin van de
strandgaperbeek op het moment dat
de orchideeën daar bloeien. Datum en
tijdstip word later bekend gemaakt.

Mei 2022 – De fuut, de duikboot onder de
watervogels
Terwijl het leven op z’n kop staat, na
twee jaar coronacrisis en nu de oorlog
in Oekraïne, gaat de natuur gewoon
z’n gangetje. Zie al dat frisse groen
aan de bomen en tegenwoordig
gelukkig steeds meer een
bloemenpracht in de bermen. Het
prettige gezang van vogels in de
bomen en op en rond het water jong
spul om je heen. Ook in het
Wisentbos is nu meer dan genoeg te
zien.
De wilde eend (alleen het vrouwtje)
zorgt goed voor haar, maar liefst
negen jongen. Lees verder

Fairtradedag
Op zaterdag 14 mei organiseerde de
werkgoep Fairtrade samen met
FlevoMeer Bibliotheek en de
Wereldwinkel Dronten de viering van
de Landelijke Fairtradedag in
Dronten. IVN Dronten was aanwezig
met een informatiestand. De dag
ervoor hebben twee IVN-leden wilde
planten verzameld voor de stand en
recepten er bij gezocht om te laten
zien dat “onkruid” mooi kan zijn,
maar ook lekker. Er zijn folders
uitgedeeld en een paar kinderen
hebben de vlinderquiz gedaan.
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