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Deze mooie dame zat deze week heerlijk te zonnen bij de bospoel in het
Vroege Vogelbos

Zonovergoten Schapenfeest in het Vroege Vogelbos
Op 14 april organiseerden Stad en
Natuur, de Almeerse Wolunie en onze
IVN afdeling weer samen het
schapenfeest.Voorheen heette het
lammetjesfeest, maar nu er een nieuwe
schaapskudde samengesteld wordt zijn
er niet zoveel lammetjes. Vooral veel
jonge gezinnen brachten een gezellige
middag door in en om de schaapskooi.
Met onze IVN kraam, een kraam van de Stadsakker, korte excursies en
leuke activiteiten voor kinderen hebben we IVN weer goed onder de
aandacht kunnen brengen!
Een bijzondere attractie was de brandnetelsoep die je bij onze kraam kon
krijgen. Het recept vind je onderaan deze nieuwsbrief.

Doe- en kijkdag op De Kemphaan

De weersverwachting was goed, waardoor de inschatting was, dat het
best druk kon worden. Al vroeg werd er begonnen met het opbouwen van
de kraam. Madelon, Marjoes, Harry en Rinus hadden bij de algemene
ledenvergadering hun hulp aangeboden.
In onze bomentuin stond veel groot materieel opgesteld van
Staatsbosbeheer. Van boomplantmachine tot een mobiele zaagmachine
waarop de boomstammen direct tot balken of planken werden verzaagd.
Het IVN doet het met kleiner materiaal zoals beugelzagen, spaden,
batsen, snoeizaagjes en soms een motorzeis.
De marktkraam is die ochtend opgetuigd met kleden, best veel
informatiemateriaal, een voeldoos en een electrospel. Bij deze laatste
twee kwamen over de hele dag gezien veel ouders met kleine kinderen die
dit erg leuk vonden.
Evenals vorig jaar was de paardenman met zijn trekpaard aanwezig bij de
IVN kraam. Gedurende een groot deel van de dag zijn er flink wat
boomstammen versleept naar de mobiele zaagmachine. Dit trok veel
bekijks.
Volgens de aanwezige IVN'ers hebben veel bezoekers kennis gemaakt
met IVN. We kunnen terugkijken op een mooie, zinvolle, leuke,
afwisselende en gezellige dag.
Op de woensdagochtenden wordt er meestal eenmaal per twee weken in
en rond de IVN-bomentuin heel divers en afwisselend meestal
seizoensgebonden werk uitgevoerd. Heb je ook zin om in de buitenlucht
eens mee te helpen om licht en soms wat zwaarder beheerwerk te doen,
dat kan altijd. Je kan navraag doen of je opgeven via:
Ed.dela.chambre@12move.nl

Voorjaar, dus er staan veel activiteiten op de agenda!
28 april: excursie
Muiderzandbeek en
Almeerderstrand

12 mei: excursie Kotterbos

Aanstaande
zondag kun je
al met ons op
pad! Geniet
van de natuur
in en langs de meanderende beek
en op het Almeerder strand!
info over de excursie van 28
april

We starten op
deze
moederdag om
11.00u en er is
speciale
aandacht voor de natuurontwikkeling in dit mooie gebied.
info over de excursie van 12
mei

18 mei: werkdag Bostuin

25 mei: excursie ivn-bomentuin

De tuin wordt
nu iedere dag
mooier!
Wie komt er
een ochtendje
helpen?: een
leerzame en heel leuke besteding
van je zaterdagochtend!

Al 15 jaar
beheert IVN
de bomentuin
op
Stadslandgoed de Kemphaan. We
vertellen je over de vele soorten
bomen en struiken die je ook in
het openbaar groen vindt.

info over de werkdag van 18
mei

info over de excursie van 25
mei

25 mei: kris kras en theeleuten
Zaterdagmiddag 25 mei is er weer de kris kras
fietstocht door Almere Haven. De bostuin is een
van de stempelposten en de deelnemers
kunnen hier pauzeren en meedoen aan onze
theeleutmiddag. Niet fietsen en wel gezellig
komen theeleuten is ook prima! Probeer de kruiden uit onze eigen tuin,
gedroogd met onze eigen kruidendroger op zonne-energie.
info over kris kras en theeleuten

19 mei: kraamhulp gevraagd !
Naast de activiteiten die we zelf
organiseren zijn we vaak ook aanwezig bij
evenementen die andere groene
organisatie houden. Zo staan we 19 mei 's
middags bij Rolling Nature bij het
natuurbelevingcentrum aan de
Oostvaardersplassen. We staan daar met
een kraam met informatie over onze
afdeling en we willen graag korte gratis excursies aanbieden.
Wie maakt ons ontzettend blij met het aanbod om te komen
helpen??? (ervaren IVN'er aanwezig)
Stuur een mail naar ivnalmere@yahoo.com

13 april: Algemene ledenvergadering

Om 13.00 uur verzamelden we bij het Floriade-paviljoen. We werden daar
warm ontvangen door Ron de Ruijter, de gastheer van het paviljoen. Na
heerlijke appeltaart & gemberkoek van Willeke, namen we aan de
vergadertafel plaats. Er volgde een serieus uurtje waar af en toe een
kritische noot gekraakt werd. Echter kreeg het bestuur ook lof voor alles
wat het in 2018 weer voor elkaar gekregen en georganiseerd had. Het
bestuur kreeg volledige goedkeuring! Omdat er zich geen kandidaten
gemeld hadden voor de twee bestuursplaatsen die beschikbaar waren
blijft het huidige bestuur aan.
Aansluitend volgde een presentatie-film over de plannen van de Floriade
met toch wel verrassende aspecten. Daarna was het snel de bouwhelm op
en doken we het Floriade-terrein in onder de bezielende leiding van Theo
Maas. We hadden in hem geen betere gids kunnen treffen omdat het de
man van het eerste uur was voor Flevoland, hij zaaide als een van de
eersten de polder in met riet-zaad om de grond te laten drogen. Hij wist
vele boeiende & interessante verhalen te vertellen. Na afloop werd er nog
volop nagepraat, geborreld & gefantaseerd. Het was zo gezellig dat de
laatsten pas om 17.45uur huiswaarts gingen.Dus Floriade 2022, kom maar
op!!
N.B. De volgende gewone bestuursvergadering houden we op
woensdag 15 mei vanaf 19.30u in de Schaapskooi aan de Muiderweg.
Deze vergaderingen zijn openbaar, dus je bent welkom.

30 april IVN Flevoland: geen praatmiddag maar een maakmiddag
Volgende week dinsdagmiddag komen de doeners aan hun
trekken. IVN Flevoland organiseert in Lelystad een
bijeenkomst van 17.00u tot 19.00u met soep en broodjes.
Er wordt dan een provinciale doe-mee-kalender gemaakt.
meer informatie en aanmelden

Brandnetelsoep
Bij onze IVN kraam bij het schapenfeest hebben veel
mensen genoten van de brandnetelsoep.
Het recept voor 1,5 liter soep:
benodigdheden:
250 gram brandneteltoppen (die in het voorjaar zijn het best)
2 bouillonblokjes (of in plaats daarvan wat kruiden en zout)
1 liter water
eventueel wat lavasblaadjes (maggiblaadjes)
2 aardappelen
1 grote ui
1 teen knoflook
scheutje olijfolie
bereiding:
Snij de ui en de knoflookteen fijn.
Doe dit alles in een pan waarin een beetje olijfolie is verwarmd.
Fruit de ui en de knoflook.
Schil de aardappelen en snijd ze in blokjes.
Voeg toe aan de uien en giet hier 1 liter heet water bij.
Doe de bouillonblokjes en de lavasblaadjes erbij en breng aan de kook.
Was ondertussen de brandneteltoppen, verwijder eventueel wat dikkere
stelen en snijd ze fijn.
Als de bouillon kookt voeg je de brandnetels toe.
Door laten koken tot de aardappelen gaar zijn.
Met de staafmixer alles fijn maken.
De soep is klaar. Je kunt eventueel nog wat room toevoegen.
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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.

