De Natuurhistorische Vereniging (KNNV
afd. Vriezenveen) houdt zich bezig met
zowel natuurbeleving, natuurstudie en
natuurbescherming.
Verenigingsactiviteiten zijn:
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NATUUR
HISTORISCHE
VERENIGING
VRIEZENVEEN

Excursies - planten, vogels, paddenstoelen,
insecten, landschap, fossielen etc.
Wandelingen en fietstochten
Paddenopvang “Oude Hoevenweg”
Lezingen met dia- of beamerpresentatie
Exposities en stands
Inventarisaties - planten, vogels, reptielen etc.
Landschapsbeheer
Ecologisch bermbeheer project Veenschap
Nestkastenproject Het Hexel (Bos Tilanus)
Steen- en Kerkuil nestkastenproject
Torenvalk nestkastproject
Jeugdclub
Milieu- en natuurbescherming
Educatieve kruidentuin (www.edutuin.nl)
Cursussen
Fotogroep natuurfotografie
“Vriezenveen schoon”
Uitgave van het mededelingenblad
“ ‘t Uitpluizertje ” en website

Spreekt dit u aan en wilt u meer
informatie over de Natuurhistorische
Vereniging, neem dan contact op met:
KNNV afd. Vriezenveen
p/a: G.B. Stegemanstraat 20
7671 MC Vriezenveen
Tel. 0546-565127
E-mail: secretaris@vriezenveen.knnv.nl
Website: www.knnv.nl/vriezenveen
Uitgave: Februari 2016

Met opmerkingen [HS1]:

Fotowerkgroep KNNV afd.
Vriezenveen, wie zijn dat?
De fotowerkgroep is een zelfstandige club
van amateurfotografen die “vaart onder de
vlag” van de K.N.N.V. afd. Vriezenveen.
Dat betekent dat de onderwerpen die
gefotografeerd worden in relatie staan met alle
aspecten van de natuur. Flora, fauna,
landschappen, het weer en de seizoenen, zijn
enkele van de vele thema’s die ons inspireren.

Tijdens het maken van foto’s,
wordt de natuur gerespecteerd
Het doel heiligt niet de middelen!
De bijeenkomsten worden 5x per jaar
gehouden op de 3e maandagavond van de
oneven maanden, m.u.v. de maand juli.
Tijdens de bijeenkomsten worden, vooraf
gezamenlijk gekozen, opdrachten
besproken/beoordeeld.
Doel van de groep is het verbeteren van de
kwaliteit van de gemaakte foto’s. Maar ook
beleving, bestudering en bescherming van de
natuur staan, naast het plezier van
fotograferen, hoog in het vaandel.
Af en toe worden gezamenlijke foto-excursies
georganiseerd, en door het organiseren van
exposities willen wij het publiek de
schoonheid van de natuur, in onze directe
omgeving en Nederland/Europa, onder de
aandacht brengen.
Ook proberen we ondersteuning te geven aan
verenigingsactiviteiten, zoals lezingen of
presentaties, georganiseerd door de
Natuurhistorische Vereniging Vriezenveen.

Meer informatie :
Gerrit Schepers
Laan’40-’45 168
7671MS Vriezenveen
Mobiel:0651299105

Email:gerritinvjenne@gmail.com

