
KOM UIT JE WINTER-SLAAP

LEKKERE FRISSE NEUS

CHECK
MIJN 

VLOK!

WAAR 
BRENG JIJ DEZE WINTER
DOOR?

Matthijs (41), Corrie (38) 
en Kasper (8):

“In de winter 
vinden wij het bos 

het mooiste!” 

WINTER 
2018

Bezoek de kinderboerderij

KOM BIJ ONS
OP BEZOEK!

januari
februari

maart

Volg ons ook op Facebook, 
Twitter en Instagram!

Natuurbelevingcentrum 
de Oostvaarders
Oostvaardersbosplaats 1
1336 RZ Almere

Kinderboerderij 
Den Uylpark
Heerenveenpad 43 
1324 CB Almere

Schaapskooi 
Het Vroege Vogelbos
Muiderweg 8 
1351 GJ Almere

De Buitenplaats
Maurice Garinpad
(t.h.v. nr. 11)
Almere Buiten

Kinderboerderij 
De Beestenbende
M.J. Granpré Molièrestraat 1 
1333 KD Almere

Stadslandgoed 
de Kemphaan
Kemphaanstraat 1
1358 AD Almere

Het Klokhuis
Dettifosspad 7
1363 BZ Almere

De Ruimtepoort
Nimfenplein 1
1363 SV Almere

De Stad en Natuur bus
Onderweg naar jou!

  Groen Kampioen
www.groenkampioenalmere.nl

Meer informatie: 
www.stadennatuur.nl 
info@stadennatuur.nl 
Tel. 036-5475050

Ook in de winter is de kinder-
boerderij the place to be! 
Sommige dieren kunnen enorm 
genieten van de sneeuw, terwijl 
andere dieren lekker binnen in de 
stal verblijven. Wist je bijvoorbeeld 
dat onder andere paarden, koeien, 
schapen, sommige vogels, katten en 
konijnen een wintervacht hebben? 
Zo kunnen de dieren zich weren 
tegen de kou. 



OOK

RAM OOIT

LAM!

TAARTJEOP, LEKKER GLIJDEN! GROEN KAMPIOEN ACTIVITEITEN
In de winter kun je zelf stoere activiteiten doen. 
Ben jij Groen Kampioen? Doe jij mee? 
Maak dan een foto en laat deze zien 
bij één van onze evenementen. 
Dan verdien jij een stempel!
• Een sneeuwballen gevecht houden
• Herten spotten bij de Oostvaardersplassen
• Schaatsen op natuurijs

HET IS WINTER!

NIEUW PROGRAMMA KLOKHUIS
In het Klokhuis biedt Stad & Natuur elke maand een nieuw 
programma aan: Techniekworkshops, proefjes, koken of
natuurlijk een rond leiding.

SPEURTOCHT BARON VOS
Op de Kemphaan is Baron Vos weer neergestreken, lekker in
zijn warme hol met een bord zuurkool en een mok met warme 
chocolademelk. Maar hoe scharrelen de bosdieren hun 
winter maaltje bij elkaar en kunnen wij deze dieren een handje 
helpen? Download de speurtocht via winkel.stadennatuur.nl 
en doe deze op eigen gelegenheid.  

Bouw mee aan een kettingreactie
In maart staat de Ruimtepoort in Sterrenschool de Ruimte 
in het teken van duurzaamheid. Met gerecyclede materialen 
wordt een kettingreactie gebouwd onder leiding van Erik 
Fakkeldij. 

UIT
 KALENDER

Kijk voor het complete activiteitenaanbod, reserveren en 
informatie over tijden en prijzen op www.stadennatuur.nl

HET KLOKHUIS
KETTINGEN EN SLEUTELHANGERS MAKEN
ZONDAG 21 JANUARI, 13.00-16.00 UUR
Erik en Hanneke Fakkeldij komen elk kwartaal naar 
het Klokhuis met een techniekworkshop. In januari
kun je kettingen en sleutelhangers maken.

DE OOSTVAARDERS
WILDE WEETJES OVER LEREN VAN DE NATUUR
ZONDAG 21 JANUARI, 14.00-15.30 UUR
In een mini-college voor kinderen van 7-12 jaar 
(en hun ouders) ontdek je met Inet Dunnewind 
wat je kunt leren van de natuur. Wist je dat 
onderzoekers energiezuinige huizen hebben leren 
bouwen door te kijken naar een termietenheuvel?

LENTECONCERT DÚO DITIRAMBO
ZATERDAG 24 MAART, 18.00-22.30 UUR
Vier de overgang van het seizoen met een prachtig 
gitaarconcert en heerlijk 3-gangen diner in 
Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders.

DE KEMPHAAN
VOORJAARSVAKANTIE ACTIVITEITEN
MAANDAG 26 FEBRUARI T/M VRIJDAG 2 MAART, 10.00-16.00 UUR
Doe de speurtocht van Baron Vos en knutsel een 
pindasnoer om thuis de vogels te kunnen voeren. 
Op donderdag 1 maart zijn er creatieve workshops 
voor kinderen. Reserveer via www.stadennatuur.nl. 

HET VROEGE VOGELBOS
LAMMETJESDAG
ZONDAG 25 MAART, 12.00-16.00 UUR
De lammetjes gaan naar buiten en dat vieren we 
met leuke workshops en theater. De Almeerse 
Wolunie presenteert het nieuwe wolproduct.

WINTERSE WOLLEN WANTEN WANDELING
Heb jij ze al zien hangen? Wat raar, die wanten in de bomen bij 
het Vroege Vogelbos. Volg de wanten en doe de winterse speur-
tocht. Koop het speurboekje online via winkel.stadennatuur.nl 
of bij Het Eksternest voor €1,00. Op vertoon van het speurboekje 
is de tweede warme chocolademelk bij Het Eksternest gratis! 
De Winterse Wollen Wanten Wandeling is te doen t/m 4 maart. 

SCHAPENPRAATJE
Vanaf begin februari worden de eerste lammetjes geboren. 
De dierverzorger vertelt over de lammetjes en de ooien bij de 
schaapskooi in het Vroege Vogelbos: waarom worden er elk 
jaar lammetjes geboren en hoe gaat zo’n geboorte? Misschien 
zie jij zelfs een lam geboren worden! Check de data online!

Stuur het goede antwoord op naar winkel@stadennatuur.nl 
of per post naar Stad & Natuur, Kemphaanstraat 1, 1358 AD 
Almere. Op 7 maart maken wij de winnaar bekend!

januari
februari

maart

VOORUITBLIK!    In het volgende seizoen staan alle 
activiteiten in het teken van de lente! Zo zijn er de Lentefeesten 
op de kinderboerderijen, de tweede editie van Rolling Nature bij 
de Oostvaarders en de workshop Lentekriebels op de Kemphaan.

>>

PRIJSVRAAG: MAAK DE ZIN AF EN WIN!
Doe mee aan de prijsvraag en win twee vrijkaartjes voor 
de workshop koken op 17 juni in het Klokhuis.
Niet alle dieren kunnen in de winter voedsel vinden.
Hoe overleven deze dieren de koude winterperiode?

DE DIEREN GAAN IN:

L


