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Werkgroep fairtrade Dronten

Vogelherkenningscursus
Klik hier voor alle activiteiten

Jeugdnatuurclub
Aan het einde van het jaar gaan we
lekker wandelen in het bos en laten
ons verrassen door wat we
tegenkommen.
Op 6 december gaan we in
Swifterbant op pad en op 20
december in Dronten.

Vogelexcursie Vreugderijkerwaard
Zaterdag 2 december 08:0014:00
Een overloopgebied langs de IJssel bij
Zwolle. Veel soorten eenden,
steltlopers, ganzen, zwanen en
meeuwen. Lees meer

IVN Natuurwandelingen
Donderdag 23 november
Hanzenstrook
De Hanzenstrook is een nieuw
fiets/wandelpad dat is aangelegd
nadat de spoorlijn gereed was. We
vertrekken om 09:30 vanaf de Oost
en om 09:40 vanaf de parkeerplaats
aan de Biddingweg t.h.v. het
spoorviaduct

Dinsdag 12 december
Golfresidentie
Door bewoners van de Golfresidentie
zijn afgelopen jaren twee
wandelpaden gerealiseerd die ook
grotendeels door de bewoners
onderhouden worden. We starten op
het "bospad" en lopen dan via de
woonwijk naar de "natuurstrook". We
vertrekken om 09:30 vanaf de Oost
en om 09:50 vanaf de parkeerplaats
aan de Karakietweg.

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.

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. Er wordt ook iets verteld
over de bouw van de vogel, de
vogeltrek, biotopen van vogels en
herkenning van vogels door de zang.
De cursus wordt gegeven
door ervaren vogelaars. Lees meer

Terugblik paddenstoelen excursie
Na die stormachtige zaterdag en
zondagochtend eind oktober was het
een complete verrassing elkaar
zondagmiddag onder een stralende
zon te treffen.
We hadden afgesproken op de
parkeerplaats van het Wilhelminabos
in het Roggebotbos. Er waren 14
belangstellenden.
Vanaf het fietspad voerde de tocht
richting duindoornstruiken bij de
plas. Op dat kleine stukje werden
onder de bezielende leiding van onze
paddenstoelendeskundigen Yvonne
en Gerrit van Duuren, al meer dan 50
soorten gespot. Verbazend hoe een goede gids je de ogen opent voor klein leven waar je
zonder hen onwetend aan voorbij loopt. Wondertjes van kleine en grote paddenstoelen met
prachtige poëtische namen en variatie in kleur, vorm en voorkeursplek van verblijf. Ik zal
jullie de complete lijst besparen maar wat te denken van: oorzwammetje, franjezwam,
donshoedje, kopergroenzwammetje, mosklokje, meniezwammetje, fluweelhertezwam,
breeksteeltje, heksenschermpje, zwavelkopjes, peenrode melkzwam, gebochelde wasplaat,
aardtongen, dodemansvingers, sneeuwzwam donker hazeoor ….. De taal van een
sprookjeswereld.
Wanneer ik mijn aantekeningen doorkijk en met zekere regelmaat een naam Google hoop ik
vertrouwder te raken met die rijkdom zo vlak om de hoek. Veel dank aan Gerrit en Yvonne!

Gift voor IVN Dronten
Op de onlangs gehouden ledenvergadering van Vogelvereniging Tropika Dronten hebben de
leden besloten de vereniging op te heffen.
De nog in kas zijnde gelden hebben de leden bestemd voor een aantal doelen. Zo mocht het
IVN afdeling Dronten een royale gift ontvangen.
De IVN afdeling is hier erg blij mee. Het bestuur zal zich beraden over een goede en nuttige
bestemming van deze onverwachte en zeer royale gift. Een deel hiervan zal in elk geval
bestemd worden voor het geven van de vogelherkenningscursus.

Werkgroep Fairtrade Dronten
De werkgroep Fairtrade Dronten is
uitgenodigd door Natuur-en Milieu
Flevoland om ervaringen uit te
wisselen over het opzetten van een
werkgroep Fairtrade in een gemeente.
Natuur-en milieu Flevoland wil
samen met andere organisaties ook
een werkgroep in Lelystad oprichten.
Verder denken zij aan het provinciaal
gezamenlijk oppakken van
acties/initiatieven.

Overijsselse Bijendag 8 december
Maak jij je ongerust over de
bijenpopulatie in Overijssel? Wil je
meer weten over de bijen van
Overijssel en wat de Bijenbeweging
Overijssel voor jou kan betekenen?
Kom dan vrijdag 8 december van 9.30
– 15.00 uur naar het Buitencentrum
Sallandse Heuvelrug in Nijverdal voor
onze eerste Overijsselse Bijendag.
Voor meer informatie en aanmelden
klik je op deze link Overijsselse
Bijendag. Je ontvangt dan je
entreebewijs en programma
overzicht. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
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