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excursie vleermuizen en
nachtvlinders
Vroege Vogelbos 29 augustus
Algemene ledenvergadering
De Kemphaan 5 september

5 september: algemene
ledenvergadering
Vanaf 10.30 uur ben je van harte welkom
in het gebouw van Stad en Natuur op de
Kemphaan. We vergaderen van 11.00u tot
12.00u. Daarna is er een broodjeslunch
en een rondleiding door de bomentuin.
meer info en agendastukken

kandidaat bestuursleden gevraagd!
Ons bestuurslid met de meeste "dienstjaren" - Herbert Koster heeft besloten om zijn zetel beschikbaar te stellen en te stoppen
met zijn bestuurswerkzaamheden. We prijzen ons gelukkig, dat hij
toegezegd heeft om ons met raad en daad te blijven steunen. Hij
blijft ook de coordinator van de Bostuin.
Dit betekent dat we op zoek zijn naar een nieuw gezicht in ons
bestuur. Schroom niet om je aan te melden. Het nieuwe bestuurslid
hoeft ook niet per se meteen penningmeester, secretaris of
voorzitter te worden. Er zijn genoeg ervaren bestuursleden om het
nieuwe lid de tijd te geven om zich in te werken.
Meld je aan via ivnalmere@yahoo.com

29 aug. excursie vleermuizen en
nachtvlinders
In de schemering gaan we met de
detector op zoek naar vleermuizen.
Daarna lokken we met speciaal licht en
met stroop nachtvlinders.
Lees verder

Nieuwe facebook pagina's
Jaren geleden is IVN Almere gestart met eigen facebookpagina’s;
één voor IVN Almere algemeen waar we inmiddels 456 ‘vrienden’
hebben en een ander specifiek voor de IVN Bostuin met 339
‘vrienden’.
Bij het aanmaken van deze profielen was het nog niet mogelijk om
een ‘bedrijfspagina’ aan te maken, dus kozen wij destijds ook voor
een standaard ‘persoonlijk’ profiel.
Volgens facebook is een persoonlijk profiel ook echt persoonlijk,
met een eigen naam en eigen foto. Bedrijven en verenigingen
moeten een ‘pagina’ aanmaken met de naam van de organisatie en
een logo als profielfoto. Alle in het verleden gemaakte persoonlijke
profielen die onpersoonlijk blijken te zijn worden verwijderd door
facebook.
Daar zijn we hardhandig tegenaan gelopen; sinds 10 juli kunnen we
niet meer inloggen op onze ‘persoonlijke’ IVN facebookpagina’s.
Noodgedwongen hebben we de volgende nieuwe pagina’s
aangemaakt:
www.facebook.com/IVN-afd-Almere
www.facebook.com/IVN-Bostuin-Almere
Mocht je ‘vriend’ zijn op onze oude pagina’s dan verzoeken wij je
voortaan naar onze nieuw aangemaakte pagina’s te gaan. Je kunt
alleen maar inloggen als je zelf een persoonlijk account hebt bij
facebook. De linken hierboven werken misschien nog niet goed; het
beste kun je inloggen op je eigen account en in de zoekbalk zoeken
op ivn-afd-almere en/of ivn-bostuin-almere . Wil je op de hoogte
blijven van de meest actuele nieuwtjes dan raden wij aan onze
nieuwe pagina’s te bezoeken en op ‘vind ik leuk’ te klikken

Gezocht: een vrijwilliger (man of vrouw) die graag
tuiniert en affiniteit heeft met de psychisch kwetsbare
medemens
A.C. Jan Steen is een activeringscentra, geleid door stichting
Kwintes, in Almere Haven waar een diverse groep van mensen
samenkomen voor persoonlijk herstel, dag invulling tegen
vereenzaming en creatieve workshops.
Naast deze groep is er ook inloop voor workshops en een gezellig
bakje koffie/thee voor de buurtbewoners van Almere Haven.
Wij zoeken een vrijwilliger voor 1 tot 2 dagdelen per week die
samen met de andere bezoekers onze tuin wil gaan onderhouden.
U heeft recht op een Vrijwilligers vergoeding per dagdeel
Voor verdere informatie neemt u contact op met Annet Hennevelt:
Telefoonnummer: 0367113016
Adres: Haak 36, 1353 AE Almere
Email: A.hennevelt@kwintes.nl

Ook in de regen is onze Bostuin schitterend

26 juli: fietsexcursie bomen met een verhaal

Het gezelschap bestond uit totaal 15 personen. De start was bij de
IVN Bomentuin op stadslandgoed de Kemphaan. In de bomentuin
staan 45 boomsoorten die allemaal in het Almeerderhout
voorkomen. Iets verderop, op het Lindeveld, bezochten we de
eerste boom, de Etagelinde, met een zichtlijn naar het restaurant
van het Stadslandgoed. Het is een linde die in etages is gesnoeid.
Daar zit een verhaal achter. De bovenste etage symboliseert de
wereld van de goden. De middelste etage de wereld van de
wereldlijke en geestelijke overheden en de onderste etage staat
voor de wereld van de gewone mensen. Een etagelinde is een oud
fenomeen. Als de boom groot genoeg was, kon men planken in de
onderste etage leggen die dan bereikbaar waren via een trap. Op
warme dagen kon je er in de schaduw goed toeven en bespreken
wat er vanuit de boom zoal te zien was. Maar je kon er ook feesten
of dansen. Soms zat het orkest in de boom. De volgende boom die
we bezochten, was de Dagbladvanalmereboom. Het betreft een
Treurbeuk die in 2002 door de redactieleden van het Dagblad van
Almere is geplant. De beuk stond aan het begin van de uitvinding
van de drukpers. Laurens Jansz. Coster sneed aan het einde van
de Middeleeuwen in de Haarlemmerhout de eerste drukletters uit
een beuk. Dat hier een treurbeuk is aangeplant, heeft te maken met
het droeve feit dat deze boom herinnert aan het laatste dagblad dat
Almere rijk was, het Dagblad van Almere. En toen kwamen we bij
Klein Duimpje. Een moerascypres, geplant in het voorjaar van
2012. Ooit stond de mooie en fors uitgegroeide voorganger van
deze boom een paar meter verderop te pronken, totdat hij werd
gekapt om plaats te maken voor een woonwijk. Deze moerascypres
herinnert aan de ooit mooie boom. De volgende stop was bij de
zogenaamde Booteiken. In de buurt hiervan ligt het wrak van een
16e eeuws vrachtschip. De eiken zijn zó geplaatst dat als je ze op
hun kop zou zien, je de vorm van de boot erin zou moeten
herkennen. Bij Hofmark 129 staat de Berk van het Bivak. Het zit zo:
In 1975 was agent Wim Leeman de eerste gezagsdrager van
Almere. Er was niet veel. Zelfs geen naam voor de plek waar ze
zouden wonen. Leeman en zijn vrouw bedachten ‘Bivak’, de naam
die nu nog aan het pleintje is verbonden. Een historische plek, want
op 1 december 1975 werden hier de eerste sleutels uitgereikt aan
de officiële eerste inwoners van Almere. Wat er echter nog ontbrak,
dat waren bomen. In 1976 heeft Leeman daar een berk geplant, de
eerste door een inwoner van Almere geplante boom. Toen hun
nieuwe woning aan de Hofmark in 1979 klaar was, kreeg diezelfde
boom een prominente plaats, pal voor het huis. Inmiddels genieten
de huidige bewoners volop van de berk en de vele vogels die het
takkenhuis bevolken. Ook zijn we nog even afgestapt bij het Tiny
Forest De Vlieger. Het Tiny Forest concept is een initiatief van het
IVN. Het is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een
tennisbaan, met wel 30 tot 40 verschillende soorten bomen. Het is
niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine
zoogdieren, maar ook voor mensen. En tóen was het tijd voor een
korte pauze bij de Schaapskooi aan de Muiderweg, waar een
heerlijk kopje koffie of thee werd geserveerd. Maar goed, de plicht
roept, dus na een treinfluitsein van de ‘hulpgids’ gingen we alweer
gauw verder richting de Muziekwijk. Op de kruising
Saxofoonweg/Menuetstraat staat een kunstwerk van David van der
Kop, Eos genaamd. Het vertelt het verhaal van de Griekse godin
Eos, die dagelijks met haar vierspan voor de zon uit snelt. De rijen
Italiaanse populieren die daar staan, zijn onderdeel van het
kunstwerk. De bomen verbeelden de zonnestralen, ze schieten
vanaf het beeld het park in. Het eindpunt van deze bomen met een
verhaal excursie was het arboretum Muzenpark. Aan de reactie
van de deelnemers te merken, was deze fiets-excursie zeer
geslaagd en voor herhaling vatbaar. Het mooie weer heeft hier ook
zeker aan bijgedragen. Ik zou dan ook iedereen willen oproepen:
Ga de volgende keer óók mee, je zult er geen spijt van hebben!

Je bent ingeschreven met het e-mailadres almere.ivn@gmail.com
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