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Wat een leuke slootjesdag!

Ieder jaar opnieuw is het weer een groot succes.Ook dit jaar mochten we
in de loop van de middag weer zo'n 150 kinderen en begeleiders
ontvangen bij de weidepoel. Binnen drie minuten stond het eerste kind in
plaats van op de vlonder tot haar middel in de poel. Maar die werd er net
zo snel weer uitgevist als waterslakken, allerlei kevertjes en keverlarven,
bloedzuigers, kikkertjes. muggenlarven enz. enz. In de loop van de
middag deed deze "drenkeling" weer enthousiast mee.
De kinderen hebben veel plezier gehad en heel veel geleerd over het
onderwaterleven dankzij de deskundige begeleiding van heel wat IVN'ers
waaronder een aantal natuurgidsen in opleiding!

Voor uw agenda!
20 juli - Bostuinwerkdag
Om 10
uur gaan
we lekker
aan de
slag om
de tuin
nog
mooier te maken dan dat ie als is.
Gezelligheid staat voorop. Alles
wat we doen is mooi
meegenomen. Misschien frisse
rode bessen als "toetje"!

21 juli - Toer Hartje Almere
Om 11 uur
verzamelen
bij

Weerwaterplein, hoek Doesburg kade-Deventerpad. Ga mee op
ontdekkingstocht, zoeken naar het groen in
"Hartje Almere" en merk op dat er
meer is dan dat je zou denken!
Klik op de foto voor meer info.

10 aug - Verfplantenakker

15 sept - Kromslootpark

Om
9.30uur

Om 11.00uur
verzamelen
we bij de
bergplaats
bij de Uitkijkheuvels.
Met deze excursie gaan we kijken
hoe het landschap er nu uitziet en
of het veranderd is nu het beheerd
wordt door een andere eigenaar.
Klik op de foto voor meer info.

verzamelen bij de akker. Kom
kennis maken met de vrijwillig- ers
en wordt wellicht lid van onze club.
Even ontspannen door inspannen!
Kom helpen water geven, wieden,
bloemen oogsten (o.a.
Afrikaantjes) e.a..

Nieuwe natuurgidsen enthousiast over opleiding

De eerste maanden van de opleiding tot natuurgids
Wat een avontuur ben ik begonnen. Ik blijf mij verwonderen over wat ik nu
allemaal zie en meemaak. Mijn eerste indrukken waren meteen al goed.
De sfeer, de mensen die ik sprak tijdens de introductieavond gaven mij
meteen al een goed gevoel. Ik was gespannen of ik wel "de
opleiding"mocht gaan doen. Er waren namelijk maar dertig plaatsen en er
waren volgens mij wel vijftig mensen aanwezig in Lelystad. Het duurde
een aantal weken maar gelukkig ik mocht het avontuur aangaan.
Bij de kennismaking in de eerste les was de sfeer ongedwongen en leek
iedereen al aardig met elkaar op te kunnen schieten. De excursies zijn
elke keer een openbaring wat betreft het leren zien en benoemen! Wat
weet ik weinig en wat leer ik veel. De nieuwe plekken waar ik nog nooit
geweest ben, de blijheid als we beversporen zien, de glijbanen van de
bever, dat oude bevers dieper in het water liggen dan de jongere!
Alle informatie over biotopen, libellen, wantsen, schild-,vlies-,
schubvleugeligen, slakken, spinnen, vogels, indeling van zoogdieren, de
juffers en lantaarntjes. Ook via de appjes leren we veel.
Het enthousiasme van Dirk en Marcella. De theorielessen van Barbera
over gidsvaardigheden maken de lessen zo bijzonder. Hun blijheid en
gedrevenheid en geduld om alle onderwerpen aan ons over te brengen
zijn zo inspirerend dat je zelf ook graag wil verdiepen en uitzoeken hoe de
vlinders, insecten en planten leven en veranderen.
Ook de groene momenten, 5 minuten voordrachten over:
- de boomstructuur van Hilde,
- de kikkers en padden van Anja,
- het riet van Arjan,
- het mooie verhaal over de kraanvogel en gedicht van Peter,
- de mooie powerpointpresentatie van Eva,
-de biologieles van Cindy over waterpest met al haar microscopen en
- Marjoes over haar eigen tuin en
- Bert over de schelpen.
IVN staat onder andere voor mensen in contact brengen met alles wat
leeft in de natuur op zowel balkon, in tuin, park of sloot.
Ik denk dat dit met deze NGO groep behept met het virus van
nieuwsgierigheid naar alles wat groeit, bloeit en leeft wel zal lukken.
Deze gezamenlijke interesse en de vertrouwdheid met elkaar of we het
goed of iets minder goed doen zorgt ervoor dat ik met plezier naar de
lessen ga en nog heel veel groen- en leermomenten wil meemaken.
Els van Dijk-van Benschop

Eerste oogst 2019 van de verfplantenakker

De wouw en de Roomse Kervel hebben het gewonnen: die waren het
eerste "klaar" om geoogst te worden. (Met supermooie verfresultaten!)
Zoals overal met het groeizame weer van de afgelopen tijd, groeien ook
de verfplanten op de akker uitbundig. De verfbrem en de gele kamille
staan bijna open, de nieuw ingezaaide wede staat al volop in het blad.
Gelukkig is het team dit seizoen versterkt met twee nieuwe enthousiaste
werkers want ook de "niet gewenste planten" groeien natuurlijk erg hard.
We zijn trots op een mooie akker waarvan dit seizoen nog volop geoogst
kan worden!

9 juni - te gast op VTV Waterland
Ondanks de voorspellingen, was de eerste
Pinsterdag een
stralende, zonnige dag.
We kregen een warme ontvangst door VTV
Waterland. Toen de kraam helemaal
geinstalleerd en opgezet was, werd er een
uitgebreid lunchpakket en consumptie-muntjes
uitgedeeld.
Om 13 uur waren we er helemaal klaar voor. Zo'n 75-100 mensen vonden
de weg naar VTV Waterland en de info-markt waar wij aan deelnamen.
Stuk voor stuk allemaal enthousiaste mensen die graag informatie over
het IVN meenamen. Ook was er veel belangstelling voor het wol verven &
de verfplantenakker. De eerste bezoekers mochten we verblijden met
stekjes van planten die je ook op een volkstuin, niet zo vaak tegenkomt.
Als het af en toe wat rustig werd, maakten we zelf een heerlijke wandeling
over het prachtige park. Her en der waren tuinen opengesteld en werden
er gedichten voorgedragen.
De bezoekers hadden een mooie dag getroffen en ook wij, IVN-ers waren
blij dat we voor deze dag waren uitgenodigd.
Zelf heb ik mijn kennis weer verrijkt met Specerijstruik & Paulownia-boom!
Kortom een win-win situatie

Landschapsverhalen uit de metropoolregio Amsterdam
De metropoolregio Amsterdam bestaat uit 33
gemeentes in de provincies Noord-Holland en
Flevoland.
Zeven inspirerende natuurgidsen hebben verhalen
geschreven over de landschappen die daar te
bewonderen zijn. Je kunt ze digitaal lezen.
Belangstelling? Klik dan op de foto.

22 juni - informatieve Ledenavond
Onze eerste ledenavond
vond 22 juni plaats op ons
honk in de Schaapskooi. Het
bestuur had zich behoorlijk
uitgesloofd met lekkere
hapjes & drankjes. Jan
(voorzitter) trapte om 20 uur
de avond af. Enkele nieuwe
leden werden verwelkomd
(maar waar bleven de
anderen?) en een aantal
collega's in spe, van de
Natuurgidsenopleiding.. Ondanks dat het kleinschalig was, was het wel
erg gezellig. Er werd veel informatie uitgewisseld en kennis verrijkt. Het
leuke memory-spel dat Rinus ontworpen had met vele excursie-gebieden
in Almere trok veel aandacht en bekijks. De Floriadetak, de
jeugdnatuurclub en verfplantenakker hebben mogelijk leden gestimuleerd
om actief te worden! Kortom deze avond was geslaagd!

22 juni - Nachtvlinderexcursie

Nadat ieders buikje goed gevuld was van de hapjes van de ledeninformatie-avond en de schemering rond 22.30uur in begon te vallen,
maakten wij ons op voor de nachtvlinder-excursie. Jan had 's middags al
een mengsel van stroop en bier op een flink aantal bomen gesmeerd in
het Vroege Vogelbos dat nachtvlinders onweerstaanbaar vinden. Wellicht
was het nog te vroeg voor de nachtvlinders want vooral pissebedden
waren er op de smeervlekken te vinden. De wandeling door een donker
bos was op zich al een avontuur! In de Bostuin stonden twee doeken
opgesteld waar het al spoedig wemelde, zoemde en fladderde van allerlei
insekten: muggen, vliegen, lieveheersbeestjes maar ook motten,
bladrollers, spanners, uitltjes enz. enz.Later kwamen nachtvlinders zoals
de vliervlinder, hagedoornvlinder, zomervlinder, appeltak, huis- moeder,
koperuiltje.....kortom veel te veel om op te noemen en te onthouden!.
Rond 1uur gingen de meesten van ons huiswaarts, toen de hoofden vol
waren van de vele informatie. Volgend jaar zeker weer maar dan met een
les in nachtvlinders vooraf zodat je weet waar je op het doek op letten
moet!

Deze e-mail is verstuurd aan almere.ivn@gmail.com.• Als u
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
toe aan uw adresboek.

