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Mag ik even kennismaken?
Ik ben Sophie Mulder, woon in
Ketelhaven en ben in de laatste
algemene ledenvergadering van het
IVN Dronten benoemd als bestuurslid
pr en communicatie . Ervaring met dit
werk heb ik opgedaan in het bestuur
van de VvE Ketelhaven. Ook werk ik
al ruim 10 jaar mee als lid van de
redactie van de Ketelgraaf, het
kwartaalmagazine van de VvE.
Ik ga binnen het IVN o.a. Dirk
de Haan assisteren bij het maken van
de Nieuwsbrief en neem het
verzamelen van de binnenkomende
kopij van hem over.
Het is denk ik wel prettig als je weet naar wie je je kopij stuurt, daarom een foto van mij bij
deze kennismakingsmail.
Ik hoop dat we goed samen kunnen werken.
Mijn e-mail adres is sowimulder@kpnmail.nl
Vriendelijke groet,
Sophie.

Vogelexcursie Kampina
Heide en bossen in Brabant.
Rondleiding door de boswachter op
zaterdag 3 juni. Te verwachten:
roodborsttapuit, boomvalk, vele
bosvogels en roofvogels. Ook planten
als zonnedauw en wollegras. Meer
informatie>>>

Jeugdnatuurclub
In juni gaan we op zoek naar
sprinkhanen en krekels. Wat is het
verschil tussen deze twee groepen. En
hoe zit het met sabelsprinkhanen en
bidsprinkhanen?? We gaan ze zoeken
met de ogen, maar ook met de oren.
Elke sprinkhaan en krekel heeft een
ander soort geluid waar ze vaak naar
genoemd zijn. B.v. Zoemertje,
Wekkertje of Krasser. Dat zoeken
doen we op een heel ongewone
manier. Hoe? Afwachten maar.
Hopelijk kunnen we er veel vinden. In
Swifterbant gaan we op 7 juni en in Dronten op 21 juni op zoek naar deze insecten.

Afdelingsuitstap 10 juni
Op zaterdag 10 juni gaan we naar een
paar mooie natuurgebieden in het
Gooi toe.
Het nog niet precies bekend, maar we
willen in de ochtend een wandeling
maken naar twee aansluitende
natuurgebieden van het Goois
Natuurreservaat. T.w. het in 2014
heringerichte Gijzenveen en de
Zanderij Cruysbergen dat in 2005
helemaal opnieuw is ingericht door
het afgraven van de bovenste 10-15
cm. . Beide jonge terreinen die zich
vooral kenmerken door planten en dieren van de natte zandgronden. Met planten als
zonnedauw, duizendguldenkruid, moerasrolklaver, stijve oogentroost en veel libellen.
Na een lunch bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in ’s-Graveland gaan we het
bijna 400 jaar oude landgoed Boekensteyn van Natuurmonumenten bezoeken. Een totaal
andere beleving dan in de ochtenduren. Zij die dat willen kunnen bij het bezoekerscentrum
blijven en dat bezoeken.
Plan is om 08:00 uur te vertrekken uit Dronten en om ongeveer 16:00 uur weer terug te zijn.
Op 29 mei a.s. gaan we het voorbereiden en dan weten we de tijden wat nauwkeuriger. Ook
zal het definitieve programma dan op de website worden gezet en aan de aangemelde
personen worden gemaild
Aanmelden via de website

IVN Natuurwandelingen
Op verzoek van veel van de
deelnemers is besloten ook in juni
door te gaan met de
natuurwandelingen.
Op dinsdag 13 juni gaan we op zoek
naar libellen. We starten bij de
Camping Molecaten aan de strandweg
1 in Biddinghuizen en lopen dan naar
de Pluvierentocht waar
Natuurmonumenten een libellen
reservaat aan het ontwikkelen is.
Op donderdag 22 juni gaan we op
zoek naar orchideeën en vogels. We
lopen dan in het natuurgebied
“Harderbroek”. We vertrekken vanaf
de parkeerplaats aan het Ganzenpad in Zeewolde (parallelweg van de N302 naar Harderwijk)
Van bovengenoemde plekken zullen we rond 09:50 uur vertrekken. Vanaf de Oost in Dronten
vertrekken we om 09:30 uur.
Meer informatie over de natuurwandelingen vindt u hier.

Invasieve exoten
Wat zijn dat nou eigenlijk?
Dat kunnen planten, dieren, vissen of
insecten zijn die bedoeld of onbedoeld
vanuit andere streken in ons land
gekomen zijn en hier zó goed gedijen
dat ze inheemse soorten verdringen
en overwoekeren.
Meer lezen >>.
In het najaar zal de afdeling een
contactavond over dit onderwerp
organiseren.

Zin in een hele interessante excursie?
Heb je wel eens in een windturbine
gestaan? Heb je enig idee hoeveel
windturbines nodig zijn om de
inwoners van Lelystad van stroom te
voorzien? En een biovergister, levert
die meer stroom op dan een
windturbine?
Speciaal voor de Flevolandse IVN’ers
wordt op dinsdagavond 20 juni om
19.00 uur een excursie georganiseerd
op de Flevolandse EnergieFabriek,
Runderweg 6 te Lelystad. De excursie
wordt gegeven door de gidsen van de
Flevolandse EnergieFabriek.
De Flevolandse EnergieFabriek, een
samenwerking tussen IVN Flevoland
en de WUR – Acrres, is een
infocentrum over duurzame
energieopwekking midden in
Flevoland tussen windturbines,
zonnepanelen, biomassa installaties
voor groene stroom.
Wil je meer over weten over het
opwekken van duurzame energie,
meld je aan via het formulier. Je bent
van harte welkom.
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