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Algemene leden vergadering
Dinsdagavond 11 februari is de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging.
De vergadering wordt gehouden in het Infocentrum aan het Heempad Gouda.
De inloop is vanaf 19:45 uur en we starten om 20:00 uur. Na de pauze neemt Elly
Meindert-Belgraver ons mee op een van haar reizen.
Leden contactavond
Noteer vast in uw agenda. Donderdagavond 5 maart is de ledenavond om 20:00 uur
in het Infocentrum aan het Heempad Gouda. Centraal staat gezelligheid en
informatie uitwisseling. U krijgt hiervoor natuurlijk nog een uitnodiging per mail.
Cursus natuuractiviteiten leiden
Op de zondagenmiddagen in maart (8, 15, 22 en 29) van 14.00 -16.00 uur wordt
voor/door onze afdeling de cursus “Natuuractiviteiten leiden en begeleiden”
georganiseerd. Meer info hierover volgt via de mail.
Heeft u nu al vragen: Frans Kingma wilt u graag informeren over deze nieuwe korte
cursus. Kosten € 15,00. U kunt zich opgeven vóór 1 maart 2020 via de mail
secretaris@gouda.knnv.nl
Boeken KNNV uitgeverij
Indien u boeken van de KNNV uitgeverij wilt hebben voor 10% korting en zonder
verzendkosten moet u dat vóór 12 februari opgeven aan Jan Uilenbroek,
j.uilenbroek@hccnet.nl.
Carrière mogelijkheid
Wilt u carrière maken binnen de KNNV? In het hoofdbestuur zijn vacatures voor
secretaris, algemeen bestuurslid en een notulist. Heb je belangstelling of vragen,
stuur een bericht naar de voorzitter Bart Heijne voorzitter@knnv.nl.
De nieuwe flora van Heukels
Donderdag 13 febr. om 13.00 uur is de presentatie van de nieuwe flora van Heukels
in Naturalis in Leiden. Het eerste exemplaaar wordt overhandigd aan Johan Osinga
(directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van LNV).
De Leidse plantkundige Leni Duistermaat vertelt over de totstandkoming van de
nieuwe veldgids.

Activiteiten in de afgelopen periode
Strandwandeling
De strandwandeling was dit jaar van Meyendel door de duinen naar het strand en
terug. Aan deze wandeling hebben 13 personen deelgenomen.
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Nieuwjaarsborrel
Een gezellige avond met een hapje en een drankje. Na het woordje van de voorzitter
werden de 25 aanwezigen uitgedaagd om hun kennis van de laatste 2 jaargangen
van de Natuurvriend te laten zien. De winnaars waren Frans Kingma en Lourien van
der Hoek met 8 van de 10 goede antwoorden.
Bezoek Naturalis
Een indrukwekkend gebouw met op verschillende verdiepingen zalen met
verschillende thema’s. Het meest spectaculair was de ruimte met de dinosauriërs.
Aan deze excursie namen 8 personen deel.
Kopij voor de Natuurvriend vóór 15 april naar Jan Uilenbroek
(j.uilenbroek@hccnet.nl).
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór 26 februari 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.

