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Waarnemingen
Het ouderpaar van de slechtvalken in Zevenhuizen dragen in de lucht een prooi over.
Meer foto’s van het nest van de slechtvalken vindt u op de website van de afdeling
(www.knnv.nl/gouda) onder foto’s.

Prooioverdracht door de slechtvalken (foto’s Marius van Rouwendal)

Oehoe met jongen in de steengroeve in Winterswijk (foto’s Marius van Rouwendal)
Tel mee
In dit weekend (13 en 14 juni) is het tijd voor de landelijke Libellentelling 2020. Hoe
gaat het met de libellen in Nederland. Kijk voor meer info op:
https://www.ivn.nl/nieuws/libellentelling-2020

Boktoren
In en rondom Gouda is veel te zien. Op de Groene Wal en in ’t Weegje zijn veel
verschillende boktoren te vinden (foto’s van Tjerk Nawijn).

gewone distelboktor

kleine wespenboktor

gevlekte smalboktor

Plantenwerkgroep
Woensdag 24 juni gaat de plantenwerkgroep kijken wat er groeit en bloeit in de
graslanden in het Steinse Groen (begin van de Tiendweg naar Haastrecht). We
verzamelen om 9:30 uur. Heb je zin om mee te gaan neem dan even contact op met
Aafke (aafke_tenkate@hotmail.com).
Gierzwaluwtelling
Maandag 29 juni worden in Gouda weer de gierzwaluwen geteld. Verzamelen om
20.15 uur voor het stadhuis op de Markt. Als u nooit geteld heeft, geen probleem, u
krijgt instructie. Aanmelden bij Nico Kranenburg (n.j.kranenburg@me.com) of
Miranda Pieterse (mjepieterse@gmail.com). Bij slecht weer krijgt u voor 18.00 uur
een e-mailtje.
Alternatief excursie programma
In bijgaande email vindt u een alternatief excursie programma voor de maanden juli
en augustus 2020. De activiteiten die in de Natuurvriend staan vervallen. De
alternatieve excursies zijn rond Gouda zodat het vertrekpunt per fiets bereikbaar is.
Voor deze excursies dient u zich wel van te voren op te geven.
Verzoek: geef interessante waarnemingen door (liefst met locatie en eventueel met
foto) aan j.uilenbroek@hccnet.nl.

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

