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Jij komt toch ook op zaterdagmiddag 13 april?!?!!!

Korte algemene ledenvergadering en bezoek aan het toekomstige
Floriadeterrein
In het Floriadepaviljoen houden we een korte algemene ledenvergadering.
Daarna krijgen we een presentatie door de Floriade b.v. die gevolgd wordt
door een begeleide rondleiding over het toekomstige Floriadeterrein.
We hopen je daar op 13 april te ontmoeten! Alle informatie die je nodig
hebt vind je als je op de knop hieronder klikt.

info alv en bezoek Floriadeterrein

9 maart: uitreiking growing greenspelden
Enkele keren per jaar zet Gemeente Almere mensen
in het zonnetje die zich inspannen voor een groene
stad.
Deze keer waren naast een aantal andere groepen en
individuen de harde werkers op onze verfplantenakker
en de vrijwilligers die de berenklauw in het Vroege Vogelbos bestrijden
aan de beurt. Gefeliciteerd!

16 maart - NL-Doet op de Stadsakker
We hebben ons dagje wel
gehad! Super trots konden we
op ons zelf zijn dat we het weer
getrotseeerd hebben en zoveel
bereikt!
Na lekkere warme thee en koffie
met heerlijke koek van Sue,
gingen we om 10uur aan de slag
op de akker. Maar eerst werd de
schone foto gemaakt en
iedereen zat vol met bruisende
ernergie.
Op het programma stond:
-oude compostbakken afbreken,
-nieuw worteldoek in de "koffie-corner" (rustplek voor harde werkers) en de
hoek vullen met houtsnippers
-achter op de akker een nieuwe compostberging opbouwen
-honingboom spiegel bedekken met houtsnippers
-zoveel mogelijk akker voorjaarsklaar maken.
Het weer zat niet echt mee: heel veel wind terwijl het normaal een luwe
hoek is. Ook was het regenachtig maar gelukkig kwamen er geen
stortbuien over. De sfeer zat er goed in en iedereen had zijn/haar klus
gevonden en we waren allemaal dapper bezig. Omdat we lekker in de
weer waren hadden we geen last van kou. Alle klussen vorderden
gestaag. Af en toe gereedschap ontkleien, laarzen schoonschrapen om
glijpartijen te voorkomen. De kruiwagens bleven heen en weer zoeven:
eerst met compost en toen dat naast de nieuwe plaats
compostberging gedropt was, werden de kruiwagens gevuld met
houtsnippers waardoor we een luxe uitziende koffiecorner kregen.
Rond 12.30uur werd de lunch gebracht door Ina. We troffen het want het
was helemaal droog waardoor we buiten de lunch nuttigden. Maar
vanwege de mindere weersomstandigheden en omdat de grootste klussen
klaar waren, werd toch besloten om na de lunch te stoppen. We maakten
nog een vieze groepsfoto en zeg nou zelf, deze is toch leuker als die
schone? Als je geen honger had, dan kreeg je dat wel: de meest heerlijke
broodjes kwamen voorbij: humus, kaas met daslook pesto, krentenbollen
en ik zag nog veel meer lekkers, kortom het was smikkelen en smullen
geblazen.
De NL doet vrijwilligers kregen een zaadbom van de stadsakkerzaden
cadeau samen met een NL-Doet bon.
Vies, verwaaid, vermoeid maar super voldaan trokken we om 13.30uur het
hek van kinderboerderij achter ons dicht.
Ook in de schaapskooi werd er met NL doet
gewerkt voor onze verfplantenakker! De akker
wordt dit seizoen zichtbaarder gemaakt met een
"potloodlint" van twee meter hoge palen die
omwikkeld worden met vilt, gekleurd met
planten van de akker. De voorbereidingen zie je
op bijgaande foto!

23 maart - Jeugd Natuur Club - Wol

Volgens de aanmeldingen waren er 9 kinderen te verwachten.....erg
spannend zo'n grote groep. Helaas bleek de spanning onnodig want
slechts 4 jongens vonden deze keer de weg naar de Schaapskooi, beetje
jammer wel. Maar het waren wel 4 kanjers!
Deze opkomst stond in het teken van "Wol".
Om 13.15uur klonk het startschot voor de speur/ontdektocht van
'Lammetje Luit' (Stad & Natuur 1,7km) met allerlei ontdekkingen over
schapen en wol. Er kwam ook wat schrijfwerk bij kijken en dat was al een
flinke uitdaging. Onderweg werden we extra afgeleid door: een super
klimboom waar je prima paardje op kon rijden en de nieuwe schapen: de
Shetlanders en de Flevolanders!! Gezellig om weer wat leven in de wei te
zien.
In de Schaapskooi hadden we nog heel veel informatie over wol: wat te
doen met wol als het schaap geschoren is, wat kan je allemaal doen met
wol, wat kan je allemaal doen met schaap. Hanneke liet van alles zien,
hoe bedreven ze met het spinnenwiel is, hoe de spintol en de bogway
werkt! Daarna moesten de jongens zelf aan de gang met losse wol om dat
te vervilten en daar een mooie schapenbroche van te maken. Zodoende
moesten de ouders even op hun kroost wachten want deze twee uur
waren veel te snel voorbij gegaan.
Met reuze schouderklop voor Hanneke, alle lof voor haar.

24 maart: excursie naar het Schapenbos en de
Overgooise zoom
Veertien deelnemers,
waaronder heel veel IVN
leden, lieten zich door het
prachtige voorjaarsweer (en
natuurlijk door onze
voortreffelijke gidsen :) ) naar
buiten lokken voor een
wandeling door park en bos.
Het werd een heel
afwisselende tocht waarin
we ontdekten dat een tulpenboom niet hetzelfde is als een magnolia, dat
krakeenden flink in opkomst zijn, dat er heel bijzondere schelpen in de
bodem te vinden zijn, dat er ontzettend veel soorten wilgen zijn, dat het
klein hoefblad eerst zijn kopje laat hangen als het zaadpluizen maakt,
maar het daarna weer fier opsteekt, zodat de zaadjes goed weg kunnen
waaien, dat je aan de knoppen van de kastanje kunt voelen of die wit of
rood gaat bloeien, enz. enz. enz.
We twijfelen er niet aan, dat we veel mensen weer terugzien op een van
onze volgende excursies!

Wat organiseren we in april nog meer dan het
ledenuitje naar het Floriadeterrein?
20/4 werkdag Bostuin

28/4 excursie Muiderzandbeek
en Almeerderstrand

Werken in en leren over de
natuur
Op de derde zaterdag van de
maand gaan we weer aan de slag
in de Bostuin aan de Muiderweg in
Almere haven. Ook leden die
zomaar eens voor een keer "op
verkenning" willen komen zijn van
harte welkom!

Natuur aan de waterkant
Het klinkt alleen al mooi: de
meanderende Muiderbeek. Het
wordt nog mooier weer dan bij de
vorige excursie, dus loop vooral
mee. Let op: nu het eerder licht
wordt starten we vroeger: om
10.00u

meer info en aanmelden

meer info en aanmelden

Op 14 april organiseert Stad en Natuur in samenwerking met
de Almeerse Wolunie en onze IVN afdeling een schapendag
in en om de schaapskooi in Almere haven.
U kunt meer te weten komen over de activiteiten van de
Almeerse Wolunie, over onze verfplantenakker en natuurlijk
over de (nieuwe) schaapskudde. Ook voor kinderen is er heel
wat te doen! Klik op de foto voor meer info.

IVN op de Floriade: wie denkt/werkt mee?
IVN Flevoland nodigt je uit om mee te werken
en mee te denken aan de IVN kansen voor de
Floriade 2022: Growing Green Cities.
Met IVN werken we hard aan het vergroenen
van onze leefomgeving. De Floriade is een
enorme kans om aan een groot publiek te laten
zien wat wij hierin al doen.
In 2015 is de start gemaakt met de Floriade Route als eindopdracht van
de natuurgidsenopleiding.en we zijn in verregaande gesprekken om een
Tiny Forest te realiseren op het Floriade eiland.
Graag nemen we je mee in de ontwikkelingen en gaan we met jullie in
gesprek over kansrijke activiteiten die we samen kunnen gaan organiseren
tussen nu en de Floriade in 2022.
Heb je zin om mee te doen, heb je ideeen? Via de knop hieronder kom je
bij een aanmeldformulier en meer info.
meer info en aanmeldformulier

Op de bloemenklok zien en ruiken hoe laat het is !
Drie jaar geleden
begonnen we met
de aanleg van een
bloemenklok in de
Bostuin.
Op onze website
hebben we nu wat
uitleg daarover
geplaatst.
Erg leuk om te
lezen! Door op de
foto te klikken komt
u bij dit artikel.

Wie komt er helpen op 25 mei?

Wie o wie wil er komen helpen op zaterdag 25 mei? We
houden dan de -inmiddels beroemde- Theeleutdag!
Maar dat niet alleen, tevens vormt onze Bostuin weer
het decor voor een stempelpost gedurende de fietstocht
'Kris-Kras door Almere-Haven', zodoende zou het druk
kunnen gaan worden! De stempelpost moet
bemand/vrouwd zijn van 13-17uur. Je mag ook een
paar uurtjes komen helpen, alles is meegenomen en gezellig!
Aanmelden graag via: Ivnalmere@yahoo.com
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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.

