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Doe je op zaterdag 16 maart mee met NL-doet?

Verfplantenakker voorjaarsklaar
maken en nieuwe
compostberging maken
Vlakbij de kinderboerderij in het
den Uylpark ligt een akker met
planten die gebruikt worden om
wol te verven. Het is een
gezamenlijk projekt van IVN en
Almeerse Wolunie. We gaan de
oude compostberging die van
pallets gemaakt is afbreken en op
een andere plaats een nieuwe
opbouwen met palen en planken.
Verder zijn er na de winter nog
veel andere klussen te doen om
de akker weer klaar te maken voor
het nieuwe seizoen.

De kleuren van de
verfplantenakker op vilt
De leden van de Almeerse
Wolunie verwerken de wol van de
Almeerse schaapskudde. Deze
wol wordt op duurzame manier
geverfd met kleurstoffen uit de
planten die op de verfplantenakker
groeien. We willen daar meer
bekendheid aan geven. We maken
vilten lappen die we in de loop van
het jaar gaan verven met de
kleuren van de planten. Later in
het jaar gaan we die exposeren.
Kom je helpen met vilten?
Ervaring is niet nodig.

meer informatie en
aanmelden

meer informatie en
aanmelden

zaterdagmiddag 13 april: algemene
ledenvergadering en bezoek aan het Floriadeterrein
In maart ontvang je de uitnodiging
voor onze algemene
ledenvergadering. We zijn gewend
om kort en krachtig te vergaderen,
zodat er tijd overblijft voor een
activiteit die de meeste leden
leuker vinden dan vergaderen.
Deze keer krijgen we een
rondleiding over het Floriadeterrein.
We hopen, dat heel veel leden deze middag alvast hiervoor vrij houden in
hun agenda.
Wil je alvast eens even teruglezen wat we in 2018 zoal gedaan hebben,
druk dan op de button hieronder voor het jaarverslag.
Klik hier voor ons jaarverslag 2018

3 feb: Jeugd Natuur Club - friemelbeestjes
We genoten van het mooie weer
waardoor de kinderen er extra zin
in hadden want gemotiveerd waren
ze zeker.
Met bakjes, schepjes & een
grondboor gingen we op pad door
het Vroege Vogelbos. Tijdens de
wandeling zagen we nog vele
soorten paddenstoelen. Maar de
aandacht ging ook uit naar
winterknoppen.
De kinderen speurden naar kriebel-beestjes onder verrot hout, in
bladerhopen, zelfs een molshoop werd van dichtbij bekeken. Echter na de
een paar nachten met vorst, waren de beestjes diep weggekropen.
De kinderen waren ook zeer verrast door de Daslook die al 10cm boven
de grond stond!
De grondboring was ook heel verrassend omdat er na 40cm vermoedelijk- een konijnenhol zat, waardoor er geen grond werd
aangetroffen. Daarna gelukkig wel weer zeeklei & verder natte zeeklei. Er
werd vollop geexperimiteerd met grondballetjes draaien of het wel of niet
goed bleef plakken.
Via de Bostuin waar de kinderen wederom werden verrast door de
resterende venkelzaden en de bloeiende toverhazelaar.
Uiteindelijk kwamen we aan bij de composthoop waar de kinderen de
meest intressante hoekjes uitzochten om wat aarde/compost te scheppen
om die in de Schaapskooi nader te bestuderen.
Er werd in de bakjes gespeurd en er werden vele wormen, pissebedden,
kleine miljoen- & duizendpoten ontdekt in de aarde. Ook een mier was zijn
huisje kwijt geraakt, een kever konden we niet op naam terugvinden. Ook
werd er een springstaartje gesignaleerd en kwam er ergens nog een slakje
onder de bladeren vandaan gekropen.
Jan had nog stenen bloempotjes meegenomen en touw. Bij de grote poel
hadden we nog riet geknipt. De kinderen maakten hiervan een knus huisje
voor oorwormen/kruipers. Deze konden ze een plekje geven in hun tuin
om oorwormen alvast een huisje te geven.

17 febr.: een zonnige excursie in Pampushout
Op een zeldzaam zonnige 17e februari
gingen Jan en Rinus op pad met vijf
deelnemers in het Stadsbos Pampushout
zuid. Dit bos, gelegen aan de Godendreef
grenzend aan stadsdeel Poort, heeft een
ware kwaliteitsslag doorgemaakt. Het
Flevolandschap voorziet in een behoefte
van de gebruiker. Een royale parkeerplaats,
mooi aangelegde wandelpaden,
voetbruggen in aanbouw, trimbaan, een
fruitpluktuin en lanen met bomen die met
zorg zijn geplant. Via het centraal gelegen
veld, De Kiem, zijn we westwaarts
gelopen.In de verte een kekkerende havik.
We lopen door een laan met zoete kersen
die vol in de knop staan. Dat moet vanaf
half april een groot bloesemfeest zijn. In de
pluktuin met appel, peer, pruim en walnoot
vinden we ook tamme kastanje. De eerste
gele bloemen van het klein hoefblad met een enkele vlieg of bij. Maar er
bloeit nog veel meer. Grote ereprijs, het klein kruiskruid, kleine veldkers,
die ons goed smaakte, bloeien in een zachte winter gewoon door. En dan
opeens het open polderland met windmolens en scheepswrakken,
waarvan een grote uit de 15e eeuw een rijksmonument is. In het bos zien
we een groot nest hoog in een populier. Zou hier de havik huizen? We
zien een bijzonder beeld van satestokjes door de zon beschenen in de
ondergroei van het bos. Het zijn esdoornzaailingen van twee jaar oud. Via
de Brikweg aan de oostzijde lopen we over het centrale pad weer naar De
Kiem door een laan van rode esdoorns. Deze Amerikaanse boom gaat
voor rood spektakel zorgen. In het voorjaar door de bloei en in de herfst
door de bladeren. Tenminste als ze tot wasdom komen, want ze houden
niet zo van kalk in de grond. We steken nog even het bos in waar jonge
balsempopulieren zijn geplant. De reeen gebruiken ze graag om hun
bastgewei te vegen. We aanschouwen de boomkronen van een
horizontaal essenperceel. Via een kapvlakte met riet, rietgras, ridderzuring
en hier en daar een grote kaardebol pakken we nog even een stukje bos
mee en vinden daar de mooiste judagoren ever seen (foto).

zondag 24 maart: excursie Schapenbos en
Overgooise zoom.
Ook in maart organiseren we weer een excursie voor
onze leden (gratis) en voor andere natuurliefhebbers.
Kom je mee genieten van de ontluikende natuur?
Alle benodigde informatie vind je op onze website.
naar onze website voor meer informatie

23 feb.: Eerste Bostuin werkdag 2019
De aftrap kon niet beter beginnen met
fantastisch mooi weer! En het werd
nog beter toen bleek dat er een
lekkere worteltaart gebakken was.
Toen ons buikje vol was, konden we
aan de slag! Herbert had slechts een
ding op zijn lijstje staan: de hele tuin
zomer klaar: dus bijna alles gesnoeid
en geschoond! Dus met zijn 9-en
gingen we bewapend met
voornamelijk snoeischaren aan de slag. En er werd geknipt dat het een
lieve lust was, ook grassen en onkruiden "vlogen" in de kruiwagen. Wat
Herbert aan de ene kant van de composthoop afschepte, kwam er 2x zo
snel bij aan de andere kant. Maar het resultaat was een aantal frisse
kuidenvakken...nu nog kaal ogend maar dat komt goed.
Ook de klok van Jan, kwam weer te voorschijn toen oud plant materiaal
verwijderd was.
Toen de eerste slag geleverd was, werd het tijd voor koffie met nog een
stukje taart voor de liefhebber. Daarna vond ik het wel weer lastig
doorpakken: lekker soezerig in het zonnetje, lekker gewerkt, kopje koffie
.....wat wil een mens nog meer! Maar we wilden ook met een tevreden
gevoel naar huis gaan, dus vele handen wapperden boven het vlinderstuk.
Met verse compost ligt een groot stuk er weer bij als nieuw!
De volgende werkdag is 23 maart. En ik heb vernomen dat er
wederom een lekkere trakatie zal zijn! Dus zet in de agenda en kom
helpen!

zaterdag 23 maart: JNC - Wol

De volgende JNC-bijeenkomst zal in het teken
van wol staan. De voorbespreking is net
geweest en we hebben weer een leuk, leerzaam
en doenerig programma gemaakt. Stroop de
mouwen maar vast op. Mochten er nog kinderen
zijn die mee willen doen? We hebben nog een paar plekjes, aanmelden
kan via email: ivnalmere@yahoo.com

9 maart in basisschool De Optimist - trainingsdag
over monitoring Tiny Forest
Datum: zaterdag 9 maart
Tijd: 9.30-12.30 uur
Locatie: Basisschool de
Optimist, Hildo Kropstraat 20,
1328 BC Almere
Programma
We starten om 9.30 uur op de
Tiny Forest locatie waar
Fabrice Ottburg van de Wageningen Universiteit zal uitleggen op welke
manier de biodiversiteit in kaart gebracht kan worden. Met dit praktische
deel van de training zijn we ongeveer 1 uur bezig in het Tiny Forest. Houd
rekening met koude temperaturen en regen op de dag zelf en pas je
kleren hierop aan. Aansluitend gaan we naar basischool de Optimist waar
je kunt kennis maken met IVN Tiny Forest en het lokale werk van
IVN. Ook kun je de andere onderzoekers beter leren kennen en leggen
we uit hoe je de verzamelde data kunt verwerken en doorgeven. De
training eindigt om 12.30 uur
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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.

