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Landelijke natuurwerkdag 
Op vrijdag 4 en zaterdag 5 november wordt de landelijke Natuurwerkdag georganiseerd. 
Kijk waar bij jou in de buurt gewerkt wordt in het groen en meld je aan. 
Kijk voor meer informatie op: https://www.natuurwerkdag.nl/nieuws  
 
Duurzame markt Gouda 
Op zaterdag 19 november wordt van 10 -16 uur in de Sint Jan de 
duurzame markt Gouda georganiseerd. De tuinambassadeurs zijn daar 
met een stand ook aanwezig: voor tuinadvies en al uw vragen over het 
vergroenen van de tuin. 
 
Ravondag 
Op zaterdag 12 november organiseert RAVON ook dit jaar weer de Ravondag in Nijmegen. 
Kijk voor meer informatie en aanmelding: https://www.ravon.nl/ravondag  
 
Sovondag 
Op zaterdag 26 november organiseert SOVON de landelijke SOVON dag in Ede. Kijk voor 
meer informatie en aanmelding op: https://sovon.nl/actueel/agenda/landelijke-dag-2022  
 
Zet alvast in je agenda 
Op zaterdag 10 december organiseert FLORON samen met KNNV de Floron dag in 
Nijmegen. Vanaf 1 november kan je je aanmelden. 
Kijk voor meer informatie en aanmelding op: https://www.floron.nl/actueel/activiteitenagenda  
 
Activiteiten afgelopen periode 
Zondag 2 oktober werd de natuuractiviteit “Natuur op het Heempad” georganiseerd. Vele 
mensen (jong en oud) zijn afgekomen op deze activiteit: zowel in het Infocentrum als op het 
Heempad. 
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De plantenwerkgroep is woensdag 26 oktober naar Trompenburg (tuinen en arboretum) 
Rotterdam geweest. Er was weer veel te zien en te genieten. 

 
 
Natuur rondom Gouda 
Foto’s van Tjerk Nawijn: paddenstoelen in o.a. het Noorderhout. 

esdoornhoutknotszwam                   rode zwavelkop                                                 geweizwam                                                
 
Foto’s van Jaap van Dam: (nacht) vlinders op de Heemtuin 

tijgerblauwtje (zeer zeldzaam)                     wilgengouduil                                                 zwarte herfstspinner 

 
Verzoek: geef interessante waarnemingen in de regio Gouda door (liefst met foto) aan 
j.uilenbroek@hccnet.nl. 
 
Kopij voor de Natuurvriend vóór 15 december naar Jan Uilenbroek (j.uilenbroek@hccnet.nl). 
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór 28 november 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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