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Niet vergeten 30 maart jaarvergadering

Jeugdnatuurclub

Hulp gezocht bij Uilenballen pluizen

Vogelexcursie Eempolder
Natuurwandelingen
Op zoek naar Nonnenkappen

Klik hier voor alle activiteiten

Jaarvergadering
Op 30 maart a.s. is de jaarvergadering
van onze afdeling. Na het officiële
deel is er koffie en een lezing over de
Nederlandse aardorchideeën.

Jeugdnatuurclub
In april gaan we op zoek naar
voorjaarsverschijnselen. Vroeg
bloeiende bomen, mogelijk al nesten
van vogels, uitlopende bladeren aan
de boom, voorjaarspaddenstoelen, de
eerste vlinders, hommels enz. enz.
Door de redelijke warme maart
maand is er al veel te vinden.
Op 5 april gaan we op stap in
Swifterbant en op 19 april in Dronten.

Vogelexcursie Eempolder
Op zaterdag 1 april gaat de
vogelwerkgroep op excursie naar de
Eempolder. Nergens zoveel
broedende weidevogels als daar:
grutto’s, kieviten, tureluurs en vele
soorten eenden: wilde eend,
krakeend, slobeend, wintertaling.
Meer informatie over deze dag is te
vinden op onze website.

IVN Natuurwandelingen
In april is er door Koningsdag op de
4e donderdag van de maand slechts
één wandeling en wel op dinsdag 11
april. Dit keer wandelen we in een
jong natuurgebied dat enkele jaren
geleden is aangelegd door
Staatbosbeheer. Dit is het
Roggebotveld.
Meer informatie over de
natuurwandelingen vindt u hier.

Excursie voorjaarspaddenstoelen
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 de eerste drie vrijdagen van april
zijn wij als IVN gevraagd om tijdens
Vrijdag Blijdag van 16:00 tot 17:00
uur een activiteit te organiseren voor
de jeugd van 7 tot 12 jaar. Wij hebben
gekozen voor het uitpluizen van
Uilenballen. Inmiddels zijn er
uilenballen genoeg, maar nog
onvoldoende hulp. Op de vrijdag 7
april in Swifterbant en op vrijdag 14
april in Biddinghuizen heb ik nog
hulp nodig. Wie komt mij een uur
helpen?? Bel even met Dirk de Haan
op 06-10202750.
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