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Het bestuur van het IVN afdeling gemeente Dronten wenst alle leden, donateurs, jeugdleden
en de ouders/verzorgers van de jeugdleden
HELE FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GOED EN GEZOND 2018

Jeugdnatuurclub
In januari gaan we laat op stap. We
willen namelijk de natuur beleven in
het donker. Daarom starten we pas
om 16:30 uur, dan is het nog deels
licht, en zijn om 18:00 uur terug als
het echt donker is. We wandelen dan
bij het licht van de maan en de sterren
of zonder licht als het bewolkt is.
Programma Swifterbant Programma
Dronten

Vogelexcursie Oostvaardersveld
Zaterdag 6 januari
Oostvaardersveld. Dit gebied ligt aan
de Zuid-Oostkant van de spoorlijn bij
de Oostvaardersplassen. Het is veel
minder intensief begraasd dan de
Oostvaardersplassen zelf en is
daardoor veel meer gevarieerd. Dit
heeft tot gevolg dat de vogelrijkdom
zeer hoog is. Vooral ganzen, eenden,
steltlopers, reigers en veel kleine
zangvogeltjes zijn er te vinden. Lees
meer

Natuurwandelingen
Donderdag 28 december
Swifterbos
Het Swifterbos is afgelopen jaar
behoorlijk opgeknapt na de houtkap
van het voorgaande jaar.
We vertrekken om 09:30 van de
bekende plek aan de Oost hoek
Ketting in Dronten en om 09:50 vanaf
de parkeerplaats aan de Bosweg in
Swifterbant.

Dinsdag 9 januari wandelen we
door het Dorpsbos van
Biddinghuizen. Een gevarieerd bos
waar o.a. de ijsvogel broedt. Deze
laatste is het logo van Biddinghuizen.
Neem een verrekijker mee. Hopelijk
zien we hem of haar zitten. We
starten om 09:30 vanaf de
parkeerplaats aan de Oost en om
09:40 aan het einde van de sportlaan
in Biddinghuizen.

Donderdag 25 januari
Het Revebos is een prachtig gemengd
bos waar nog grote stukken naaldhout
staan. Het is nog lang geen voorjaar,
maar waarschijnlijk staat de hazelaar
al in bloei. We starten om 09:30 vanaf
de parkeerplaats aan de Oost en om
09:45 vanaf de hoek van de Reveweg
met de paralelweg van de Hanzeweg.

Geniet jij ook zo van de IVN-natuurwandelingen?
Zou je eens een verslagje willen maken van zo’n wandeling, al dan niet met foto’s?
Op die manier kunnen we anderen misschien ook enthousiast maken.
Als je wilt laat het dan even weten via e-mailadres: sowimulder@kpnmail.nl.

Vogel herkenningscursus voor beginners
In het voorjaar 2018 organiseert IVNafdeling gemeente Dronten een
vogelherkenningscursus voor
beginners. De cursus is bedoeld voor
mensen die vogels willen leren
herkennen aan de hand van veel foto’s
en zang van vogel met uiteraard
toelichting. Op dit moment is de
cursus volgeboekt en kan u zich niet
meer opgeven.
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