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Actie Tegel eruit plant erin
Zet zaterdag 4 april alvast in uw agenda. De
tuinambassadeurs van Operatie Steenbreek organiseren
dan een grote publieksactie (op parkeerplaats nabij het
infocentrum aan het Heempad). Lever een stoeptegel uit
uw Goudse tuin in en ontvang een tegoedbon voor een
vaste plant (1per persoon en OP=OP).
Inloopmiddag
Zondag 1 maart is van 14 - 16 uur weer de inloopmiddag in het Infocentrum aan het
Heempad. Er is een tuinambassadeur aanwezig die al uw vragen over uw tuin kan
beantwoorden.
Ledencontactavond
Donderdagavond 5 maart is de ledencontactavond om 20:00 uur in het Infocentrum
aan het Heempad Gouda. Centraal staat gezelligheid en informatie uitwisseling. U
krijgt hiervoor nog een uitnodiging per mail.
Cursus natuuractiviteiten leiden
Op de zondagmiddagen in maart (8, 15, 22 en 29) van
14.00 -16.00 uur wordt een cursus “Natuuractiviteiten
leiden en begeleiden” georganiseerd. Heeft u vragen:
Frans Kingma wilt u graag informeren over deze nieuwe
korte cursus. Kosten € 15,00. U kunt zich opgeven vóór 5
maart 2020 via de mail secretaris@gouda.knnv.nl
Hulp gevraag voor paddentrek
In Stolwijk is een groepje mensen actief om padden, salamanders en kikkers te
helpen oversteken. Ze beschikken echter over onvoldoende mensen. Wie is bereid
’s avonds een paar uurtjes te lopen. Er is haast bij, want de paddentrek is dit jaar
vroeger dan ooit. Neem contact op met Arjan Honkoop a.honkoop@alcheringa.nl of
geef je op via www.knnv.nl/node/306/contact.
Landelijke ontmoetingsdag Vlinderstichting
Op zaterdag 7 maart organiseert de Vlinderstichting alweer voor het 10de jaar een
ontmoetingsdag in Wageningen van 10 -16 uur. Thema is: tien jaar 10 voor 12:
naast lezingen zijn er films en een uitgebreide informatiemarkt. Voor meer informatie
en aanmelding: www.vlinderstichting.nl/actueel/landelijke-dag/

Symposium Citizen Science
In het Natuurmuseum Brabant in Tilburg organiseert de KNNV afd. Tilburg op
zaterdag 14 maart een symposium ter gelegenheid van 25 jaar natuuronderzoek in
de Kaaistoep. Ga voor meer informatie en opgeven naar www.knnv.nl/afdelingtilburg/symposium-citizen-science.
Activiteiten in de afgelopen periode
Lezing over korstmossen
Er was veel belangstelling voor deze lezing die werd gegeven door Laurens Sparrius (>30
personen). Korstmossen (een symbiose van een alg en een schimmel) zijn goede bioindicatoren. Door de afname van zure regen zijn korstmossen in Nederland weer sinds de
jaren 80 toegenomen. Door de hoge ammoniak concentraties zijn bepaalde soorten heel
algemeen zoals Groot dooiermos, maar andere soorten verdwijnen zoals struikvormige
soorten.
Plantenwerkgroep naar de hortus
Op woensdag 19 februari is de plantenwerkgroep naar de oude hortus en het
universiteitsmuseum in Utrecht geweest. Hoewel het nog niet echt lente is, was er genoeg te
zien binnen en buiten.

Toverhazelaar

oude hortus Utrecht

sleedoorn

Lezing over steen- en kerkuilen
Ook voor de lezing over uilen door Michel Kuijper (voorzitter vogelwerkgroep MiddenDelfland) was veel belangstelling. Een kleine 40 geïnteresseerden hebben genoten van de
mooie presentatie en de verhalen van de spreker.

Kopij voor de Natuurvriend vóór 15 april naar Jan Uilenbroek (j.uilenbroek@hccnet.nl).
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór 26 maart 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.

