oktober 2018

Heel veel nieuwe paddenstoelexperts!

Dinsdagmiddag in de herfstvakantie organiseren we ieder jaar onze
paddenstoelmiddag voor de kinderen.
Veertig kinderen en hun begeleiders gingen in groepjes
paddenstoelen zoeken langs het ontdekpad in het Vroege Vogelbos.

Zouden ze alle paddenstoelen vinden die afgebeeld staan op het
fotoblad dat ze meekregen?
Dat lukte zeker wel en het verwonderde ons niet, dat de kinderen er
nog heel wat meer vonden. Op vier plaatsen langs de route stonden
onze gidsen die veel konden vertellen over al die paddenstoelen.
Na afloop werden er nog herfstknutsels gemaakt en was er voor
iedereen heerlijke paddenstoelensoep. Daarna kon iedereen trots
naar huis met de button "paddenstoelexpert"op de borst.

Ook volwassenen enthousiast over paddenstoelen.

Zondag 14 oktober was de herfstexcursie onder zonnige
omstandigheden in het Vroege Vogelbos. Maar liefst 41 deelnemers
hadden zich vooraf aangemeld. Met een groep volwassenen met
twee gidsen en een aparte groep voor de kinderen met een gids zijn
we het Vroege Vogel ontdekpad ingedoken. Met de droge zomer
achter ons en de herfstbuien die maar uitbleven, zou je verwachten
dat er niet zoveel paddenstoelen te zien zijn. Dat bleek allemaal erg

mee te vallen. Vooral de houtzwammen verdragen de droogte beter
dan de op de grond levende soorten. Opvallend veel aanwezig: de
honingzwammen. De sombere en wat minder algemeen de echte
honingzwam. Niet te verwarren met de schubbige bundelzwam. Alle
drie op hout levende soorten en alle drie ook in staat om levende,
wat ziekelijke bomen aan te tasten. We zagen onder de afgevallen
boombast de strengen zwarte vervlochten schimmeldraden die zo
kenmerkend zijn voor de honingzwam. De elfenbankjes kennen we
wel maar wat lijken ze toch veel op die andere houtzwammen die we
tegenkwamen. Zoals de witte bultzwam, de grijze buisjeszwam, de
platte tonderzwam of de spekzwoerdzwam. Voelen, ruiken en soms
proeven zonder doorslikken en uitgerust met een spiegeltje, loupe
en mesje kom je een heel eind. Van de inktzwammen kwamen we
tegen de glimmer-, de zwerm- en volgens Huib misschien wel de
ruwsporige inktzwam. Over de mycena's zullen we maar zwijgen.
Het was dan wel een herfstexcusie maar de paddenstoelen voerden
de boventoon. De deelnemers waren net zo enthousiast als de
gidsen en na afloop bleven veel mensen hangen bij een glas
limonade, kopje thee of koffie.
Wat een heerlijke middag in het bos.

6 oktober - IVN-route-app officieel in gebruik genomen
Tijdens de IVN-ledendag op 6
oktober j.l. werd vol trots de
nieuwe IVN route app
gelanceerd. Onze afdeling heeft
financieel bijgedragen aan het
ontwikkelen van deze app. Dat
gaf ons ook de mogelijkheid om
routes in Almere in te voeren.
Inmiddels zijn er twee routes in
het Vroege Vogelbos
en een route in het Den Uylpark in de app opgenomen. (Met dank
aan Herbert Koster). Je kunt nu dus ook met een digitale natuurgids
op pad!
De app met wandel- en fietsroutes is gratis beschikbaar in de stores
(apple en android) en is offline te gebruiken (wel met de gps-functie
aan.)

Zie ook: www.ivn.nl/ivnapp

i.v.m. ziekte komt de jeugdnatuurclub van 3 november te
vervallen.
Wegens ziekte kan de opkomst
van de jeugdnatuurgroep van
drie november jammer genoeg
niet doorgaan.

op ons programma:

3 november
natuurwerkdag

17 november
werkdag Bostuin

komende
excursies

De weidepoel in het
Vroege Vogelbos
moet in het najaar
geschoond worden.
Het gaat om een
jongerenactiviteit

Hieronder lees je
een verslag van de
werkdag van 21
oktober.
Wie meldt zich niet
aan als je dit leest?!

Binnenkort vind je
op onze site weer
welke excursie(s)
we in deze herfst
en in de winter
organiseren

meer informatie

meer informatie

naar onze website

Bostuinwerkdag - 21 oktober
Het begon al goed met de
heerlijke worteltaart van Maud.

Zo wordt een traditie
geboren......wie bakt voor 17
november taart?
We verwelkomden 2 nieuwe
gezichten: Jolanda & Jan
Knechting. Een super echtpaar
want zij zorgden dat er heel
wat kruiwagens plantmateriaal
op de composthoop belandde!
De taart gaf de nodige energie
voor de slag om de Bostuin!
Herbert had een lijstje: alle
bossige planten mochten
gehalveerd worden:
Kogeldistels, Koniginnekruid, Kaardebollen.... Jan vd Bos probeerde
de klok weer op te schonen en kreeg daarbij hulp van Anneke. Coby
& Els lieten de handen weer wapperen in het Vlinderstuk. Leny, Jan
& Jolanda bogen zich over het terugdringen van de Guldenroede.
Joke ging op zoek naar de te vele Kaardenbollen. Maud en ik bonden
de strijd aan met de Kogeldistels.... echter spoedig schoot mij te
binnen dat de Valse Verflupine gehalveerd zou worden voor IVNWoerden. Dat was al een klus op zich: de wortels waren zo taai als
boomwortels!
Aan het einde van de ochtend verenigden de mannen hun krachten,
om een flinke pol gele lis uit de vijver te trekken.....dat net aan goed
ging want er was een glijpartij die gelukkig niet vochtig eindigde.
Langzaam keerde iedereen terug naar zijn/haar persoonlijke
bezigheden, moe maar voldaan. Het roodborstje bleef met de taartkruimels achter.
Het was een heel gezellige werkdag & tot 17 november!

22 november - conferentie
natuur en gezondheid
Een groene leefomgeving kan
bijdragen aan een samenleving
waarin burgers een gezonder en
socialer leven leiden.
Maar hoe breng je mensen naar

het groen die dat niet uit
zichzelf doen?
Op donderdag 22 november
organiseert IVN een conferentie
hierover in Inholland in Delft
(10.00-16.00)
meer informatie

www.ivn.nl/afdeling/almere
Kemphaanstraat 1 - 1358 AD Almere
e-mail - ivnalmere@yahoo.com

