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Lintje Jaap Langendoen

“Het heeft de Koning behaagd Jaap Langendoen te benoemen tot Lid in de Orde van OranjeNassau”.
Met deze woorden sloot Burgemeester de Jonge van Dronten zijn toespraak af waarin hij Jaap
prees voor zijn lange en nooit aflatende inzet voor onze gemeente. Jaap is actief als Lid van
het IVN, vooral met Jeugd, maar ook op veel andere gebieden. Daarnaast is hij o.a. actief voor
de ANBO, De Kerk en Natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied.
Wij zijn trots als IVN-Dronten dat wij na Marlies Zwanenburg in 2016 ook dit jaar weer een
lid hebben dat koninklijk onderscheiden is.

Jeugdnatuurclub
In mei gaan we uilenballen pluizen.
Gewoon in het bos met een tafel.Als
het regent dan zorgen we voor een
andere activiteit.
Op 3 mei gaan we op stap in
Swifterbant en op 17 mei in Dronten.

Vogelexcursie Weilanden Zuidwest Friesland
We gaan op zaterdag 6 mei naar een
veeboer in Zuidwest Friesland die aan
agrarisch natuurbeheer doet. Op zoek
naar de weidevogels. Meer
informatie>>>

IVN Natuurwandelingen
In mei is er door hemelvaartsdag op
de 4e donderdag van de maand
slechts één wandeling en wel op
dinsdag 9 mei. Dit keer wandelen
over, langs en door het begin van
de strandgaperbeek. Op verzoek van
de deelnemers zijn ook in juni
wandelingen gepland
Meer informatie over de
natuurwandelingen vindt u hier.

Op zoek naar Nonnenkappen
Paddenstoelen zijn er niet alleen in
het najaar! In het voorjaar zijn er zelfs
veel bijzondere paddenstoelen met
allerlei leuke vormen en namen. Wat
te denken van de
nonnenkapkluifzwam en het
vingerhoedje. Maar ook veel
paddenstoelen met minder
opvallende namen en vormen zijn er
te vinden zoals de kapjesmorielje of
de voorjaarsgordijnzwam.Op 30 april
organiseert het IVN van 14.00 –
16.00 uur deze excursie naar de
voorjaarspaddenstoelen. We starten bij Restaurant de Klink aan de Bremerbergdijk 25-27 in
Biddinghuizen.
Kosten € 3,—p.p. Kinderen tot 12 jaar, leden en donateurs IVN Dronten gratis.
Via onze website kunt u zich aanmelden

Uilenballen pluizen
Op drie achtereenvolgende
vrijdagmiddagen hebben wij als
afdeling de Vrijdag Blijdag activiteit
in de bibliotheken van onze gemeente
verzorgd. In totaal 59 (Swifterbant 25,
Biddinghuizen 17 en Dronten 17 )
kinderen hebben met veel plezier
kennisgemaakt met de inhoud van
uilenballen. De eerste keer werden wij
verrast door kinderen die de
muizenbotjes en schedels graag mee
naar huis wilde nemen. Voortaan
houden we rekening met deze vraag
en nemen we ook zakjes mee voor
deze activiteit.In meerderheid zijn in
de uilenballen veldmuizen en spitsmuizen gevonden. Ook was er één bruine rat bij. De
uilenballen zijn deels zelf verzameld, maar er zijn er ook veel geschonken door anderen. Onze
dank daarvoor. Onze dank gaat ook uit naar Muriel, Tine en Corina die hier aan hebben
meegewerkt.

Bijvangst uilenballen

Voor de Flevomeer Bibliotheek hebben we in april op alle drie de vestigingen een uilenbal
uitpluis middag georganiseerd. Daarvoor heb ik van verschillende kanten uilenballen
ontvangen. Bij één van de emmers (die de hele winter buiten heeft gestaan - ook tijdens
de vorst) bleken ook larven van een insect in te zitten. Welke was onbekend. Door de vorst
verwachte ik dat ze wel bevroren zouden zijn. Neen dus. Midden april vlogen er ineens een
aantal vlindertjes in de emmer met uilenballen. Het bleek na onderzoek te gaan om het
“witvlekkijkgaatje” (Monopis laevigella, links op de foto) en het roomtipje (Trichophaga
tapetzella, rechts op de foto). Bijde microvlinders. De vlinders zijn ongeveer 7 mm lang. De
larve van deze vlinders leeft van allerlei dierlijk materiaal in vogelnesten, veren, vachten en
kadavers van zoogdieren. Omdat een uilenbal vol zit met kadavers van muizen (zoogdieren)
leeft de larve dus ook in uilenballen. In dit geval uilenballen van kerkuilen.

Wereldfairtradedag
Op de Wereldfairtradedag zal in de bibliotheek van Dronten 13.00-16.00 uur extra aandacht
worden gevraagd voor Fairtradeprodukten.
Natuurlijk kan je fairtrade thee en koffie drinken op het serviceplein. De Christiaan
Huygensschool vertelt hoe
zij de Fairtradetitel hebben gekregen. In de bibliotheek is een kleurwedstrijd. De kleurplaat
kan via de site van de bibliotheek
worden gedownload. Fairtrade chocolade kan je proeven en de film van de oprichters van
Tony Chocolonely wordt getoond.
Kinderen kunnen voor de moeders een klein moederdag geschenk maken. Ook de afdeling
IVN Dronten is op deze middag
aanwezig met een kraam.

GrowApp
GrowApp maakt het mogelijk om
animaties te maken van veranderende
bomen, tuinen of complete
landschappen door foto's te maken
met je smartphone. De GrowApp
maakt direct na het nemen van een
nieuwe foto een time-lapse video
waarmee de seizoensveranderingen
vastgelegd en zichtbaar worden.
Naast dat het leuk is om de
veranderingen in je achtertuin, straat
of omgeving zichtbaar te maken help
je ook wetenschappers die onderzoek
doen naar het effect van verandering
in weer en klimaat op de natuur en
het landschap. Meer informatie is te
vinden bij Nature Today, waar ook de
app te downloaden is.
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