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Welkom op onze nieuwjaarsreceptie

We hopen veel nieuwe leden te ontmoeten!
Op zondagochtend 6 januari houden we van 11.00u tot 13.00u onze nieuwjaarsreceptie in de

schaapskooi aan de Muiderweg 8. (vanaf 10.30u is de schaapskooi open)
Als ware IVN'ers blijven we natuurlijk niet al de tijd binnen, maar gaan we ook een mooie
winterwandeling maken.
Niet zo heel lang geleden konden we jullie melden dat we het 100e lid ingeschreven
hadden. Inmiddels nadert het ledental de 130! We hopen op 6 januarti met veel nieuwe
leden kennis te maken.
We stellen het op prijs als je wat lekkers te eten of drinken meeneemt om de feestvreugde te
verhogen!
.

zondag 20 jan.: excursie in het Kromslootpark
Na de winterwandeling tijdens de nieuwjaarsreceptie
houden we alweer op 20 januari onze eerst "echte"
excursie van 2019.
Het wordt een afwisselende tocht waarbij we zowel door
het bos als door meer open terrein lopen. Trek in ieder
geval stevige schoenen of laarzen aan!
Voor onze leden zijn de excursies gratis..

naar onze website voor meer info

excursie in het Buitenhout: sporen in de sneeuw
Onze excursie tussen Sint en kerst in het Buitenhout werd een
echte winterexcursie: de dooi was al wel weer ingezet, maar
er lag sneeuw. Onze gidsen Harry en Rinus hadden een klein
gezelschap: twee kinderen en hun oma!
In het bos heel veel sporen in de sneeuw. De meeste van
wandelaars met hun honden, maar zeker zo opvallend heel
veel konijnenprenten. We hebben een klein rondje gemaakt
en toch heel veel gezien. In het Buitenhout worden nu veel
essen gekapt vanwege de essentaksterfte. Stapels gezaagd
hout liggen er te wachten voor verwerking. Het zullen niet
allemaal gereedschapsstelen, gymnastiektoestellen of
vloerdelen worden. Het moet uitstekend kachelhout zijn. De
hondsroos met zijn bottels zonder kelkblaadjes is er eentje om
afstand van te houden. De haakvormige stekels dringen door
je jas of broek. Ja stekels, want doorns zijn botanisch gezien
vergroeid met hout en stekels zitten enkel vast op de bast. De
zwarte den met donkere stam tot in de top en langere naalden
dan de grove den. Een dode stam van een populier vol met
gaten van de grote bonte specht. Ze schijnen er ook in te
slapen. We zagen een hazelaar die als een bezem uit de
grond groeide (foto). De katjes al geel en hier en daar al het
pietepeuterige rood/roze bloemetje wat de hazelnoot gaat worden. Bloeit die nou een of twee
keer per jaar?

Een mooie laan van zomereiken doorkruist het Buitenhout en even verder een weide omzoomd
met een Lindenlaan. Af en toe liet de boomkruiper zich horen en in de toppen van de bomen
zagen we goudhaantjes.
Via een drabbige trekweg gingen we weer naar de parkeerplaats om thuis weer lekker bij te
komen van een winterse wandeling in het bos.

16 november - laatste stadsakkeropkomst 2018
Vrijdag 16 november was een sombere mistige dag. We zouden het gereedschap
schoonmaken, de spullen in de gereedschapskast nalopen en toasten met koffie op een goed
verlopen seizoen.
We waren met zijn vieren. De dames konden het niet laten om nog even wat kweekwortels eruit
te trekken, dat is allemaal weer winst voor volgend jaar niet waar. De heren begonnen met de
grote schoonmaak. De dames waren lekker aan het werk en hadden het erover dat wel spoedig
de strenge heren zouden verschijnen om onze spades in beslag te nemen. "Als je het over de
duivel hebt, trap je hem op zijn staart", ja wel hoor, daar kwamen de strenge heren aan. Omdat
het toch wel fris was, gaven we ons vrij snel over. Ook de laatste spades werden lekker gerost
met de staalborstel en vervolgens lekker met olie ingesmeerd. Hou ouder hoe gekker? De
heren konden het niet laten om nog een spade-gevecht te houden! Gelukkig vloeide er geen
bloed. Uitermate tevreden sloten we het werk voor dit jaar af.
Eenmaal thuis plopte er echter een akker-kabouter te voorschijn: Jullie zijn vergeten de Dahlia's
te rooien............

9 December - IVN-KinderJeugdClub
We troffen het met het weer! De afgelopen
dagen had het alleen maar geregend, maar nu
mochten we droog door het bos struinen, op
zoek naar alles wat bruikbaar was voor
'natuurlijke kerstversierselen'. Tijdens de
zoektocht vonden de kinderen nog vele
paddestoelen: geweizwammetjes,
dodemansvingers, judasoren... Ook een mooie
natuurbeleving was het glibberen en glijden met
de laarzen door de modder. De wuivende
bomen met kale takken lachten ons vriendelijk
toe. Met vele takken en rietpluimen werd ons
lokaal gevuld. Prachtige sterren werden er
gemaakt, takken met fijne takjes van de berk werden omwonden en versierd, rozenbottels

werden geregen tot harten en de fel groen geverfde dennenappels met glitters waren favoriet.
Tevreden kinderen werden door hun ouders weer opgehaald. We konden terug kijken op een
geslaagde mooie middag.

Wie doet er mee? Monitoren Bostimist
Op 15 november j.l. werd op
het schoolplein van De
Optimist (Tuusen de Vaarten
- Midden) het Tiny Forest,
Bostimist genaamd, onder
stralende zonneschijn
ingeplant. Het is erg
spannend hoe dit Tiny Forest
zich zal ontwikkelen. Het is
de bedoeling dat het ook als
buiten-lokaal gebruikt gaat
worden. Wie heeft er zin in
om 1x per maand (vanaf
voorjaar 2019) te helpen
monitoren? Het is de bedoeling dat alle biologische- en natuurlijke aspecten nauwkeurig worden
vastgelegd. Ik -Irma- heb me al aangemeld.

Meer informatie? Lees dan verder

een nieuwe opmaak van onze nieuwsbrief
Ziet u veranderingen in de opmaak van onze nieuwsbrief?
Dat klopt. We gebruiken vanaf deze nieuwsbrief een ander
programma om nieuwsbrieven te maken: Laposta.
Dit programma biedt ons meer mogelijkheden voor een mooie
opmaak.
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Deze e-mail is verstuurd aan almere.ivn@gmail.com.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
• Voor een goede ontvangst voegt u almere.ivn@gmail.com toe aan uw adresboek.

