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Weer enige ruimte om wat te ondernemen
Met heel veel minder besmettingen lijken er weer weer wat mogelijkheden
ontstaan om wat te ondernemen. Het bestuur is daarom - buiten en op
afstand - bij elkaar gekomen om te bespreken wat de komende tijd wel of
niet mogelijk is.
De redaktie van deze nieuwsbrief heeft zich voorgenomen om in deze tijd
alleen een nieuwsbrief te maken als er ook echt nieuws is. Dat is er nu en
daarom zijn we met plezier weer achter de computer gaan zitten!

26 juli: bomenfietsroute door Almere
Tijdens een ongeveer drie uur
durende fietstocht door Almere gaan
we op zoek naar "bomen met een
verhaal". Dat gaan we doen met een
beperkt aantal deelnemers (max. 10)
en op anderhalve meter afstand. (De
foto is van voor corona).
Om te voorkomen dat er meer dan
tien mensen komen is tevoren
aanmelden verplicht.
Op onze website (die bereik je door op de foto te klikken) vind je alle
informatie over deze eerste excursie sinds maart.

Ook al voorzichtige plannen voor augustus en
september.
29 augustus willen we in het Vroege Vogelbos 's
avonds op zoek gaan naar vleermuizen en
naar nachtvlinders. We zetten dan weer een
scherm op dat we met een speciale lamp
verlichten. We hopen, dat de ontwikkelingen
m.b.t. corona zodanig zijn, dat dit mogelijk is
(weer met max. 10 personen en op afstand)
Ook over deze excursie vind je meer info op onze site
(www.ivn.nl/afdeling/almere)
algemene ledenvergadering
Op zaterdagmiddag 5 september willen we onze algemene
ledenvergadering houden. Ook hiervoor zal moeten gelden dat je je ruim
tevoren aanmeldt. Wij weten dan hoeveel mensen er komen en kunnen
dan op zoek gaan naar een ruimte die groot genoeg is om dit verantwoord
te organiseren.We zouden geen IVN'ers zijn als we alleen maar binnen
zouden vergaderen: na afloop gaan we naar buiten voor een leuke
excursie.
Bezoek voor de verdere info onze website www.ivn.nl/afdeling/almere

Bostuinwerkdag weer opgestart

Eindelijk mochten officieel de
handen weer uit de mouwen. Dat
was hard nodig want her en der
stond het gras tot aan de lippen
waar geen maaimachine meer
doorheen kwam waardoor de
zeisen ter hand genomen werden.
De mannen kunnen dat prima
want later zag het er weer uit als
een biljartlakentje!

Na regen komt onkruidgroei! Was
eerst de Bostuin gort en gort
droog, na de regen kreeg alles
een groeispurt waardoor we op de
knieen gedwongen werden....om
het met wortel en al het onkruid
eruit te rukken .
Vanwege het 1,5m afstand beleid
lukte het niet om iedereen op 1
foto te krijgen. Desalniettemin
waren we weer met een gezellig
aantal en niemand hoefde zich te
vervelen.

Hoe gaat het inmiddels op de verfplantenakker?
.Na de winter is het altijd even schrikken als je
weer op de akker komt, zeker na zo’n heel
zachte winter: onkruid, vooral veel grassen,
hebben hun kans benut om lekker door te
groeien. Dan volgt corona: geen NL doet; mag je
nog wel op de akker werken?
We besloten om met niet meer dan drie mensen
tegelijk te werken, een persoon het
gereedschap te laten halen en brengen en zelf
koffie mee te nemen. Omdat er iedere week wel
meer dan drie mensen wilden werken gingen we
twee ochtenden per week werken. Het resultaat
daarvan zie je goed op de akker. Hij zag er nog nooit zo goed uit!
We hebben houtsnipperpaden aangelegd (was eigenlijk de NL doet klus)
bijna alle bedden onkruidvrij gemaakt, heel veel thuis opgekweekte
plantjes geplant en veel in de volle grond gezaaid.
En toen viel er geen drup regen meer. De akker stond inmiddels vol met
zaailingen en pas neergezette plantjes. Via de groepsapp was snel
geregeld wie er wanneer water ging geven (ben je met twee mensen
minstens een uur mee bezig).
Alles staat er nog steeds prima bij. We verwachten een mooie akker deze
zomer en natuurlijk mooie verfresultaten want daar gaat het toch
uiteindelijk om.

Tip voor de komende weken:

Ook monitoren van de Tiny Forest valt onder de IVN-werkzaamheden.
Deze Akkerdistel staat op de Bostimist, het TF op het schoolplein van de
basisschool de Optimist.
De neus de komende weken goed gebruiken want grote plukken
Akkerdistel verspreiden een heerlijke zoete geur!!

Een nieuw mysterie dat ontrafeld moet worden.....

Waarom doen bijen dit?
Laatst was ik in mijn eigen tuin bezig en keek ik vol ongeloof in een
Campanula-bloem: vol met bijen. Ik dacht eerst dat ze dood waren maar
na wat gekieteld te hebben leek er toch nog leven in te zitten. Ze leken
spontaan uit de bloem te vallen. De volgende avond zaten ze weer precies
zo. Ik zocht contact met de Imker en die meldde dat ik niet ongerust
hoefde te zijn, ik kon ze een beetje bijvoeren met suikerwater. Als de wind
uit het oosten waait dan is er minder nectar was het antwoord. Maar nog
steeds weet ik niet of dit normaal gedrag is. Weet iemand dit?
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