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Vogelcursus 2020
Evenals vorig jaar organiseert de afdeling samen
met IVN IJssel en Gouwe een vogelcursus
bestaande uit 4 theorieavonden en 4 excursies.
Omdat de eerste theorieavond al op 6 februari is
en de Natuurvriend pas half januari verschijnt is
hierbij een vooraankondiging. Het volledige
programma vindt u op de website van de afdeling
www.knnv.nl/gouda.
U kunt zich nu al opgeven.
Inloopmiddag

Zondag 5 januari is van 14.00 tot 16.00 uur weer de inloopmiddag in het
infocentrum Heempad. Er is een tuinambassadeur aanwezig om uw vragen over uw
tuin te beantwoorden.
Eindejaarsplantenjacht
Eind van dit jaar is weer de eindejaarsplantenjacht. Noteer een uur lang tussen 25
december en 3 januari alle bloeiende wilde/verwilderde planten in uw buurt. Geef de
resultaten door via www.plantenjacht.nl.
Nieuwjaarsborrel
Op woensdagavond 8 januari (20:00 uur) is in het Infocentrum aan het Heempad
weer onze traditionele nieuwjaarsborrel. We zijn natuurlijk ook benieuwd naar uw
natuurervaringen in het afgelopen jaar.
Nationale tuinvogeltelling
Deze jaarlijkse tuinvogeltelling is van 24 t/m 26 januari. Tel op 1 van deze dagen
een half uurtje de vogels in uw tuin. Geef uw waarnemingen door via
www.tuinvogeltelling.nl/
Lezing over plaagdieren
Het IVN IJssel en Gouwe organiseert op woensdag 29 januari een lezing over
plaagdieren. De lezing wordt gegeven door Suze Peters, die daarover een boek
geschreven heeft. De lezing wordt gegeven in het infocentrum Heempad en begint
om 20.00 uur. Meer informatie vindt u op de website van het IVN
www.ivn.nl/afdeling/ijssel-en-gouwe

Zet alvast in uw agenda
Dinsdag 11 februari is onze Algemene Ledenvergadering in het Infocentrum aan het
Heempad. U bent welkom vanaf 19:45 uur. We starten om 20:00 uur.

Activiteiten in de afgelopen periode
Lezing over bomen
De lezing werd gegeven door Gerard van der Linden, dendroloog in Reeuwijk. Hij gaf
een uitgebreide uitleg over de anatomie van het hout van verschillende soorten
bomen. De lezing werd bijgewoond door 28 geïnteresseerden.
Vogelexcursie Brouwersdam en Schouwen-Duivenland
Tien personen hebben aan deze excursie deelgenomen. Enkele bijzondere
waarnemingen waren een Witwangstern bij Stellendam, bij de inlagen een Zwarte
ruiter, Goudplevieren en een eenzame Wulp, richting Dreischor en Zonnemaire een
gemengde groep Wilde en Kleine zwanen.
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Kopij voor de Natuurvriend vóór 15 april naar Jan Uilenbroek
(j.uilenbroek@hccnet.nl).
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór 28 januari naar Lourien van der Hoek
(secretaris@gouda.knnv.nl)

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u een mailtje sturen naar de
ledenadministratie van onze KNNV afdeling ledenadministratie@gouda.knnv.nl.

