
KNNV afdeling Vriezenveen 
 

Persbericht (2x) 
 

Zaterdag 13 oktober 2018 samen op zoek naar 
planten en dieren! 
 
Iedereen, jong en oud, kan op zaterdag 13 oktober 2018 meedoen om zoveel mogelijk 
planten en dieren op te zoeken. Gezamenlijk proberen we er de juiste naam bij te vinden. 
Dit kan tussen 09.00 en 16.00 uur vanuit het gebouwtje bij de Educatieve Kruidentuin in 
het Herman Jansenpark achter sporthal “De Stamper”  in Vriezenveen. 
 
In de week van 5-14 oktober 2018 organiseert de KNNV door het hele land laagdrempelige 
excursies, lezingen, films, wandelingen, mini-cursussen, etc. Met al deze activiteiten in één 
week zet de KNNV als landelijk georganiseerde natuurvereniging zich in de schijnwerpers. 
De KNNV staat voor samen naar buiten. De natuur ontdekken, beleven, in kaart brengen en 
beschermen. 
 
De KNNV afdeling Vriezenveen organiseert op zaterdag 13 oktober een mooi evenement.  
Van 9 tot 16 uur samen op zoek naar zoveel mogelijk soorten planten en dieren. 
Dit in en rond het Herman Jansenpark en het Oude Kerkhof te Vriezenveen. 
Als je niet de hele dag kunt is het natuurlijk ook prima om een paar uurtjes te komen. 
Zowel de KNNV, jeugd als volwassenen, Kruidentuingroep en andere geïnteresseerden zijn 
welkom om hier aan mee te doen. We kijken naar vogels, bomen en struiken, planten, 
paddenstoelen maar ook naar insecten, waterdiertjes en alles wat we zoal tegenkomen.  
 
In het gebouwtje van de kruidentuin zorgen we voor een microscoop, loepjes en kijkers, 
maar ook voor boeken, zoekkaarten en een computer met internet om ook zelf alles op te 
zoeken. Een paar ervaren natuurkenners helpen ons om alles te proberen op naam te 
brengen. Neem als je hebt ook zelf wat hulpmiddelen mee. bv. kijker, camera, een 
schepnetje, loepje, boekjes..... 
Voor eten en drinken wordt gezorgd, zodat we er een gezellige dag van kunnen maken. 
De Kruidentuin (Linthorstlaan 11) te Vriezenveen is te bereiken via het smalle pad tussen de 
schuttingen van Linthorstlaan 5 en 7 of te vinden achter sporthal de Stamper nabij bijenstal 
en hertenkamp. 
Meer informatie is te vinden op onze website www.knnv.nl/afdeling-vriezenveen 
Contact KNNV: Gerrit Schepers, tel.: 06-51299105 
 
Route kaart naar de Kruidentuin 
 
Bijlage: foto van een gezamenlijke zoekactiviteit en het logo KNNV. Foto mag men plaatsen. 

 
 
 
 

http://www.knnv.nl/afdeling-vriezenveen
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/Route%20kaart%20kruidentuin.pdf


Verkort persbericht. 
 
Zaterdag 13 oktober 2018 samen op zoek naar planten en dieren! 
Iedereen, jong en oud, kan meedoen om planten en dieren in het Herman Jansenpark en 
omgeving  op te zoeken en de naam er bij te vinden. 
Van 09.00 tot 16.00 uur vanuit het gebouwtje bij de Educatieve Kruidentuin in het Herman 
Jansenpark achter sporthal “De Stamper” in Vriezenveen nabij de bijenstal en het 
hertenkamp. 
Een kortere tijd meedoen kan natuurlijk ook! 
Meer informatie is te vinden op onze website www.knnv.nl/afdeling-vriezenveen 
Contact KNNV: Gerrit Schepers, tel.: 06-51299105 
 
Bijlage: foto samen op zoek... Mag geplaatst worden 
 
Nog aanvullende vragen of informatie nodig? 
Contact KNNV: Gerrit Schepers, tel.: 06-51299105 
 
 
Linkjes: 
https://www.knnv.nl/afdeling-vriezenveen/activiteit/dag-van-de-veldbiologie-het-herman-
jansenpark 
 
https://www.knnv.nl/week-van-de-veldbiologie 
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