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Leuke en gezellige paddenstoelenmiddag in de
herfstvakantie

Met meer kinderen dan ooit gingen
we in het Vroege Vogelbos op zoek
naar paddenstoelen.Met fotobladen in
de hand liepen de kinderen langs het
natuurontdekpad. Verspreid langs het
pad stonden onze natuurgidsen om
alle ontdekkingen van de kinderen te
bewonderen en er wat meer over te
vertellen. Na al dat ontdekken ging
een kop lekkere warme paddenstoelensoep er wel in! Dat gaf dan weer
genoeg energie om wat leuke herfstknutsels te maken.

En met de "grote mensen" gingen we naar Duin en
Almeerderstrand.
Omdat de aankondiging in de krant
wel erg vroeg geplaatst was en ook
nog flink ingekort, waren er minder
deelnemers dan andere jaren. Wel
liep een van onze "natuurgidsen in
opleiding" mee en die schreef het
volgende over deze excursie:
Op de dag van de excursie zijn er een kleine 10 deelnemers, de meesten
zijn IVN-ers. Waarschijnlijk hierdoor verloopt de excursie redelijk ‘losjes’,
want naast de grote lijnen en vindplaatsen die de dag ervoor zijn uitgezet,
gaat deze club natuurliefhebbers al gauw -als een stel kinderen in de
snoepwinkel- zélf actief op zoek naar bijzonderheden in het
excursiegebied. Ook dat heeft zijn charme. De excursie krijgt hierdoor een
veel interactiever karakter dan wellicht van tevoren gedacht. Bovendien
levert het, door de waarschijnlijk nét wat getraindere ogen van deze
deelnemers, nóg meer waarnemingen op dan tijdens de voorlooproute.
Na ruim 2 uur (het hadden er makkelijk 4 kunnen worden!) zijn we terug op
de
P-plaats, waar Herbert ons opwacht met koffie/thee en een versnapering.
Lekker na zo’n herfstwandeling! Nog even napraten met elkaar om
vervolgens met een hoop nieuwe informatie over dit gebied én kennis te
hebben gemaakt met het voorlopen en leiden van een excursie weer
huiswaarts te keren.

terugblikken:
29 september: Appeltjesdag
Het weer was erg wisselvallig en we
hadden een lastige beslissing:
houden we Appeltjesdag buiten of
binnen? De balans sloeg door naar
de Schaapskooi waardoor de
kramen binnen werden opgezet.
Hoewel het weer dusdanig slecht
was dat zelfs de Drentse
Heideschapen beschutting zochten,
wisten toch vele bezoekers de weg naar de Schaapskooi te vinden. Het
was een drukte van jewelste: er was een klompenmaker, een
waldhornblazer, oud geitenras e.a. In de verfketel zat gele ganzenbloem
dat een mooi warm goudgele kleur opleverde. De bezoekers werden
bijgepraat over de schapen, er kon volop gevilt worden. Bij onze kraam
natuurlijk appeltjes schillen, boogschieten, walnotendoppen vullen met
vogelvoer, voelen in de voeldoos, groot electro. Regelmatig ging iemand
van Stad&Natuur rond met vers geperst appelsap.
Buiten was het regenachtig maar binnen heerste er een gezellige, knusse
harmonie. Het was zeker een geslaagde activiteit.

6 oktober: Dierendag in het Den Uylpark
Het was een mistroostige dag, zondag 6
oktober, de dag waarop de kinderboerderij in het
DenUijlpark Dierendag vierde. Natuurlijk was de
heilige 3-eenheid vertegenwoordigd: De
WolUnie met mooie gevilte uiltjes, Ons IVN met
kraam en voeldoos en de Verfplantenakker was
vertegenwoordigd. Deze keer ging er klimop in
de verfketel.
Om 12uur waren de kramen gereed om de
mensen te ontvangen. Helaas was het vies
druilerig weer waardoor het erg rustig bleef. Om
13.30uur klaarde het even op en was het droog.
Dat lokte wat meer mensen naar buiten waardoor en kinderen aan de
kraam kwamen om te voelen, appeltje te schillen & walnootjes te vullen
met vogelvoer. Ook werden geïnteresseerden geïnformeerd over de
paddenstoelenexcursies. Om 14.30uur begon het weer te regenen en
hielpen de warme thee & koffie niet meer. We konden ons wel warmen
aan de verfketel die heerlijk klimop stond te koken. Om 15 uur was het ook
nog gaan waaien waardoor het plezier ook vervloog. We pakten de
spulletjes in en zaten 16 uur thuis, warm en droog.

activiteiten in november

2 nov. natuurwerkdag
Deze activiteit voor jongeren
hebben we in de vorige
nieuwsbrief al aangekondigd. De
weidepoel in het Vroege Vogelbos
moet met zeis, sloothaak en hark
weer goed schoongemaakt
worden.
Voor meer informatie kun je op de
foto klikken.

9 nov. namen blijven
De stichting Namen blijven
organiseert weer een avond
waarop je dierbare overledenen
op eigen creatieve wijze kunt
herdenken. Zij gebruiken daarbij
ons natuurontdekpad in het
Vroege Vogelbos. (meer informatie
via een klik op de foto)

5 nov.
themabijeenkomst
Natuur- en milieufederatie
Flevoland organiseert in Lelystad
een themabijeenkomst over
biodiversiteitherstel in Flevoland.
Via een klik op de foto kom je op
hun website.

24 nov. excursie
kathedralenbos
Omdat de wintertijd ingegaan is
vetrekken we weer een uurtje
later: om 11.00u. Het thema van
deze excursie is de naderende
winter in het bos. Via een klik op
de foto kom je op onze site voor
meer informatie.

Eerste grote meekrapoogst op de verfplantenakker

Met de wortels van meekrap (familie van kleefkruid) kun je wol prachtig
rood kleuren. In de middeleeuwen werd dit al gebruikt en tot de fabricage
van synthetische verfstoffen werd er in onze provincie Zeeland veel
meekrap verbouwd.Op onze akker kunnen we nu voor het eerst een veldje
van ongeveer 50 vierkante meter vierjarige planten oogsten. Afgelopen
zaterdag gingen we met tien mensen aan de slag met dit zware karwei. Na
een ochtend hard werken hadden we ruim de helft geoogst en stonden er
tien zakken prachtige meekrapwortels! Nu alles nog schoonspoelen en in
kleine stukjes snijden!

Hoe is het met je oesterzwammen?
Heel wat mensen hebben op de appeltjesdag of op de
paddenstoelenmiddag "broed" meegenomen om zelf in
een yoghurtkuipje o.i.d. oesterzwammen te kweken. De
schimmel wordt gevoed met koffieprut. Als het kuipje vol
schimmeldraden zit en de voeding uit de koffieprut is op dan gaat de
schimmel vruchten maken en groeien er dus zwammen uit.
We zouden het leuk vinden om een foto van het resultaat van jouw
kweek te ontvangen (mail naar ivnalmere@yahoo.com).
We maken daar dan een collage van en publiceren die in een van de
volgende nieuwsbrieven.
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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
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