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Niet vergeten 30 maart jaarvergadering

Jeugdnatuurclub
Vogelexcursie
Natuurwandelingen
Excursie "Naar de Knoppen"

Klik hier voor alle activiteiten

Jeugdnatuurclub
In maart zijn veel scholen betrokken
bij de Boomfeestdag. Dit jaar is het
thema "Bomen verbinden" Tijdens
onze bijeenkomsten op 1 maart in
Swiferbant en op 15 maart in Dronten
besteden we ook aandacht aan dit
thema.
Op de foto hiernaast is te zien dat de
kinderen het leuk hebben gevonden
tijdens het bezoek aan de
kaasboerderij de Polderzoom op 1
februari.

Vogelexcursie Jan Naphut
Op 4 maart gaat de vogelgroep naar
de Jan Naphut. Noordeinde ligt aan
de oude landkant van het Veluwemeer
met vele eenden zoals wintertaling,
krakeend, pijlstaart, slobeend, kleine
zwaan en aan de landkant vele
weidevogels. De Jan Naphut, is een
uitkijktoren op de rand van
Kampereiland met uitzicht op de
IJsseldelta. Vanaf de toren is in de
verte een Zeearendnest te zien. Meer
informatie

IVN Natuurwandelingen
In maart gaan we naar twee leuke
gebieden toe. Te weten op dinsdag 14
maart naar het Spijk-Bremerbergbos
en op donderdag 23 maart naar het
Wisentbos.
Op de foto hiernaast een boom in het
Harderbos tijdens de laatste
wandeling. De boom is
omgewaaid,maar de kern is heel en de
barst is opgescheurd. Mooi om dan te
zien hoe een boom is opgebouwd.
Meer informatie over de
natuurwandelingen vindt u hier.

Met IVN naar de knoppen
Het voorjaar komt er aan, al zou je
dat niet altijd denken.
Onstuitbaar werkt de natuur door. Als
je er oog voor hebt zie je dat aan
allerlei signalen, sneeuwklokjes,
groene sprietjes van de bloembollen
die door de sneeuw heen steken en
natuurlijk aan de knoppen.
Op 19 maart organiseert het IVN van
14.00 – 16.00 uur een excursie in het
Wisentbos, Wisentweg 2 in Dronten.
Doel: het voorjaar beleven door kijken
naar en herkennen van knoppen aan
bomen en struiken in verschillende stadia van ontwikkeling.
Kosten € 3,—p.p. Kinderen tot 12 jaar, leden en donateurs IVN Dronten gratis.
Via onze website kunt u zich aanmelden
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