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Eindejaars plantenjacht  
U kunt nog tot 3 januari mee doen met de eindejaars-plantenjacht. Noteer gedurende één 
uur alle bloeiende wilde planten bij u in de buurt.  
Geef de resultaten door aan https://www.floron.nl/plantenjacht            
Op de website is ook een zoekkaart te vinden. 

 
Minicursus tuinvogels herkennen 
Als voorbereiding van de nationale tuinvogeltelling op 28, 29 en 30 januari 2022 bieden we 
een minicursus tuinvogels herkennen aan. De cursus wordt online via Zoom gegeven door 
Marius van Rouwendal op donderdag 20 januari van 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur. Het 
cursusgeld bedraagt € 5 voor leden van KNNV en IVN en € 7,50 voor niet-leden. Voor deze 
cursus kunt u zich opgeven bij Jan Uilenbroek (j.uilenbroek@hccnet.nl).  
Op de website van vogelbescherming is een webcam te zien (kan je alvast oefenen) 
https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/webcam-voedertafel  

 

   
  Vink (man)     Vink (vrouwtje) 

 
Waarnemingen in en rondom Gouda 
foto’s Marcel Mikkers 

    
       paring kleine wintervlinder    Zwartvlekwinteruil 
      (vrouwtjes zijn vleugelloos) 
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Vogelcursus 2022 
Deze cursus begint op donderdag 24 februari 2022. De 
cursus bestaat uit 4 theorieavonden en 4 excursies. De 
theorieavonden worden gegeven in het infocentrum 
Heempad. Voor meer informatie zie de website of de 
Natuurvriend. Het maximum aantal deelnemers is 15. Voor 
deze cursus kunt u zich reeds opgeven bij Jan Uilenbroek 
(j.uilenbroek@hccnet.nl).  
                                                  Grote bonte specht (Huig Bouter) 

 

 
 
 
 
Bijzondere waarneming (Jan Willem Hogendoorn) 
In de zomer van 2021 heeft Jan Willem een paar 
dennenappels opgeraapt tijdens een wandeling door 
de Hoevenbuurt. Ter decoratie de appels buiten in 
een pot gelegd en ze vervolgens helemaal vergeten. 
Onlangs de dennenappels herontdekt want er 
groeiden fotogenieke paddenstoelen op. 
Muizenstaartje wel te verstaan. Niks bijzonders (?!) 
maar wel een nieuwe soort voor Gouda. 
“Recycling” door de natuur. 
 

 
Onthulling bord idylle Goudse Hout 
Op maandag 8 december heeft (oud) wethouder Hilde Niezen samen met Claire Boissevain 
(voorzitter Vrienden van het Goudse Hout) het nieuwe infobord onthuld voor de idylle in het 
Goudse Hout. Naast de wethouder heeft ook Goof Overbeek een woordje gesproken. 

 
 
Verzoek: geef interessante waarnemingen door (liefst met locatie en eventueel met foto) aan 
j.uilenbroek@hccnet.nl. 
 
Kopij voor de Natuurvriend vóór 15 april naar Loes Kamer (redactie@gouda.knnv.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 
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