nieuwsbrief ivn almere september

Je kunt de nieuwsbrief ook online
bekijken

september 2020

geplande activiteiten afgelast
Op 15 oktober wilden we graag een kindermiddag met o.a. een
paddenstoelen-fotospeurtocht houden in het Vroege Vogelbos. De
volwassenen zouden we niet vergeten. Met hen wilden we op 20
oktober naar Duin en naar het Almeerderstrand: herfstlucht
opsnuiven en paddenstoelen bewonderen. De snelle stijging van
het aantal corona besmettingen, ook in Flevoland, heeft ons doen
besluiten om deze activiteiten niet door te laten gaan. We zullen
jammer genoeg betere tijden af moeten wachten.

op 5 sept. hielden we onze algemene
ledenvergadering

Herbert gaat ......

en Paul komt.

Met een onderbreking van 2

Met een spontaan applaus is

jaar is Herbert 17 jaar

Paul Mansvelt benoemd als

bestuurslid geweest. En wat

nieuw bestuurslid. Hij zal de

belangrijker is: onze afdeling

secretariaatsfunctie van

heeft ontzettend veel aan hem

Herbert overnemen. We

te danken.Gelukkig zal Herbert

wensen Paul veel succes en

nog op vele andere manieren

plezier in zijn nieuwe functie!

actief betrokken blijven bij onze
club!

na een goede vergadering een
mooie wandeling
Nadat we de agenda voor onze
vergadering volledig naar tevredenheid
afgewerkt hadden, heeft een van de
vrijwilligers van de IVN bomentuin ons nog
meegenomen voor een leerzame en fijne
wandeling. Bedankt Harry!

team jeugdactiviteiten in de startblokken
We zijn ontzettend blij dat vier natuurgidsen in opleiding de
uitdaging aangenomen hebben om voor onze afdeling regelmatig
jeugdactiviteiten te organiseren. Zij staan te popelen om met
kinderen aan de slag te gaan. Vanwege corona zullen zij zich de
komende weken echter moeten beperken tot het uitbroeden van
plannen. We wensen ze veel succes met de afronding van de
opleiding (ook al uitgesteld wegens corona) en -zodra het kan- met
de jeugdactiviteiten. Op onze website lees je de actuele
ontwikkelingen.

Nachtvlinders en vleermuizen in het vroege vogelbos
Hoelang de zonnige zomer ook mag duren, het kan niet iedere
zomeravond zwoel zijn. Het is 29 augustus en we zitten midden in
een onstuimig weekend. Gedurende de activiteit van 21.00 tot
24.00 blijft het droog en het is niet zwoel, maar ook niet koud. We
ontvangen 17 deelnemers in de schaapskooi van de Wolunie. Op
een ruime 1,5 meter eerst een kleine presentatie over
nachtvlinders. Volgens de nachtvlinderverwachting van de
vlinderstichting.nl is het potentieel 177 soorten in de omgeving van
het Eksternest. Buiten in de bostuin en op de eksterweide staan
twee lakens met een speciale lamp opgesteld. Veel soorten komen
op het licht af en gaan gedesoriënteerd op het laken zitten. Je kunt
ze dan rustig bekijken en fotograferen. Op de doeken zien we o.a.
de dromedaris, de schedeldrager, de hagedoornvlinder. Motten
waarover we ons verbazen om de schoonheid zoals we die van
dagvlinders kennen. Het gaat te ver om ze allemaal te noemen. We
hebben bijna 35 soorten waargenomen. In het vroegevogelbos is
een route voorbereid met smeer op bomen en paaltjes. Onder
begeleiding door een donker bos struinen met een zaklamp is al
een belevenis op zich. De smeersels trekken weer specifieke
nachtvlinders aan die niet op licht afkomen. We zagen een aantal
keer het rood weeskind, de pyramidevlinder en heel veel
agaatvlinders. De vleermuizen waren wat stilletjes. Af en toe het
getik en gestuiter van een jagende gewone dwergvleermuis
waarneembaar met de batdetector. Om 23.45 uur gingen de
lampen uit en konden de motten weer verder gaan met hun
nachtelijke bloembezoeken.

oogstfeest Vroege Vogelbos
In een aangepaste vorm hebben we
samen met Stad en Natuur en de Wolunie
een mooi oogstfeest gehad met veel erg
leuke kinderactiviteiten en heel
belangstellende volwassenen. Een fijne
dag!

maak Almere groen: eettuintjes
Onze afdeling werkt mee aan de uitgifte
van plantenpakketten waarmee je een
vierkante meter van je (betegelde?) tuin
om kunt toveren tot eettuintje.Judith Algra
deed dit en is zo enthousiast, dat ze er
een blog over bijhoudt. (klik op de foto om
dit te lezen!)
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