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Nieuwjaarsborrel KNNV afdeling Gouda e.o. 

Woensdagavond 4 januari is de traditionele nieuwjaarsborrel van onze vereniging. Deze 

wordt gehouden in het Infocentrum aan het Heempad en start om 20:00 uur. 

Tijdens de bijeenkomst is er ook een tweedehandsboekenmarkt (natuurboeken).  

De opbrengst komt ten goede aan onze verenigingskas.  

 

Data om alvast te noteren  

De Algemene ledenvergadering (ALV) van onze vereniging wordt gehouden op 

woensdagavond 8 maart 2023 in het Infocentrum aan het Heempad. 

 

Op woensdagavond 1 maart organiseren we een avond voor nieuwe leden van onze 

vereniging (Infocentrum aan Heempad). De nieuwe leden kunnen dan kennis maken met de 

verschillende werkgroepen en de activiteiten van KNNV afdeling Gouda e.o. 

Minicursus tuinvogels herkennen 
Als voorbereiding van de nationale tuinvogeltelling in het weekend van vrijdag 27 t/m zondag 
29 januari wordt een minicursus tuinvogels herkennen georganiseerd. De cursus wordt 
gegeven door Marius van Rouwendal en vindt plaats op woensdag 25 januari 20.00 uur in 
het Infocentrum Heempad. De kosten bedragen 10 euro. Het aan deelnemers is maximaal 
20. Vol is vol. U kunt zich opgeven bij Cor Martijn (vogelwerkgroepknnvgouda@gmail.com ) 

   
   Vink (man)    Vink (vrouw) 

 
Eindejaars plantenjacht 
Tot en met 3 januari 2023 kunt u tijdens een ommetje van een uur in 
de eigen buurt of elders in Nederland alle bloeiende wilde planten 
noteren. Meer info en doorgeven van de resultaten: 
https://www.floron.nl/plantenjacht  

 
Online winterprogramma Floron 
In de wintermaanden organiseert Floron elke maand een digitale lezing of quiz. 
Kijk voor meer info:  
https://www.floron.nl/actueel-en-nieuwsbrief/nieuw-online-winterprogramma  
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Nationale tuinvogeltelling 
Tel in het weekend van 27 t/m 29 januari 1x een half uurtje de vogels in je tuin. Geef de 

resultaten door https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling  
 
Activiteiten afgelopen periode 
Excursie Brouwerdam en inlagen 
De excursie vond plaats op zaterdag 17 december met koud vriezend weer. Er waren slechts 
3 deelnemers. Bij Oudorp werden goudplevieren, blauwe kiekendieven en watersnippen 
gezien. Op de Brouwerdam veel steltlopers en bij Haamstede een Grijze wouw. Een 
bijzondere waarneming was een Grote Pieper bij de Flaauwersinlaag. 
De foto’s zijn te zien op de website www.gouda.knnv.nl onder foto’s 

 
Natuur in en rondom Gouda (foto’s Tjerk Nawijn) 

gewone wimperzwam       gewone glimmerinktzwam  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij het schoonmaken van een uilenkast in        Overleg in Huis van de Stad met wethouder       
Moordrecht zat er een verrassing in de       en ambtenaren van Gouda, KNNV, IVN, 
broedkast (foto: Marius van Rouwendal)          Tuinambassadeurs en Werkgroep   

natuurwaarden Goudse Hout over in te stellen    
Groenraad Gouda. 

 
 

 
 
Kopij voor de Natuurvriend vóór 15 april. naar Jan Uilenbroek (j.uilenbroek@hccnet.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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