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Nieuwsbrief december 2013 

 
Dit is de derde nieuwsbrief in 2013 van de KNNV die bestemd is voor leden van de KNNV en 
IVN. 
 
In de nieuwsbrieven worden activiteiten aangekondigd alsmede leuke wetenswaardigheden of 
vermeldenswaardige observaties. De activiteiten zullen ook via de website gepubliceerd 
worden. 
 
De nieuwsbrief verschijnt als daar aanleiding toe is. Mocht u iets bijzonders te melden hebben? 
Laat het ons weten. Bijdragen (ze moeten wel passen binnen de doelstellingen van de KNNV; 
de redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te weigeren) kunnen naar mij (Willem-Jan 
Hoeffnagel; w.j.a.hoeffnagel@hccnet.nl) gestuurd worden. 
 
 

Activiteiten 
 
Niet vergeten de Nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari in de agenda te zetten! 

We verzamelen ons om 11:00u rond een KNNV-kopje koffie/thee  in  restaurant ‘de Haven 
van Huizen’. Vervolgens wandelen we naar de pier bij het randmeer om naar vogels te 
kijken. Er is vaak heel wat te zien (eenden, ganzen en soms een ijsvogel). Na afloop kunnen 
we nog opwarmen en lunchen. Dat is natuurlijk op eigen kosten. Leuk om elkaar zo weer te 
zien en te spreken aan het begin van een nieuw KNNV-jaar. 

Locatie: Restaurant Haven van Huizen, Havenstraat 81, Huizen. Aanvang: 11:00 uur. 

Vooraankondiging: KNNV Algemene Ledenvergadering op donderdag 13 maart 

Elk jaar weer een belangrijk moment voor onze vereniging. We roepen alle leden op om te komen en 
zo samen het beleid vast te stellen van onze afdeling. Breng in hoe u onze vereniging ziet en welke 
activiteiten u belangrijk vindt. Wilt u ook een grotere diversiteit aan activiteiten, zoals op het gebied 
van mossen of insecten? Hebt u ideeën over cursussen of over samenwerking met andere groene 
groepen in het Gooi? 

 
Locatie: Infoschuur GNR, Naarderweg 103a, Hilversum. Aanvang: 20:00 uur. 

IVN Natuurcursus Tuinreservaten 

IVN afdeling Gooi en omstreken organiseert in het voorjaar 
van 2014 een cursus waarin je leert hoe je je eigen tuin of 
balkon kan omtoveren tot een diervriendelijke, 
natuurvriendelijke oase. De gehele cursus beslaat 5 
cursusavonden. Ook zullen enkele tuinen bezocht worden 
om te zien hoe de theorie er in de werkelijkheid uitziet. 
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Data: 5 maart, 19 maart, 2 april, 16 april en 7 mei 2014 (tijdstip 20.00-22.00 uur) 
Prijs: De cursus kost 85 euro voor 5 cursusavonden en de excursies. Dit is inclusief een 
cursusmap en het boek Diervriendelijk tuinieren. 
Meer informatie en aanmelden: via e-mail natuurcursus.ivngooi@gmail.com 
Zie ook http://ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken 
 
Locatie: Infoschuur GNR, Naarderweg 103a, Hilversum. Aanvang: 20:00 uur. 
 
 

Bijzondere Waarnemingen 
 
Wat je toch al niet in je tuin kunt realiseren 
 
Nu weet ik ook wel dat ik aan de rand van 
een Natura2000 gebied woon, maar dit 
had ik toch niet verwacht. Een buurman 
heeft een soort eilandje wat via een 
bruggetje vanuit zijn achtertuin is te 
bereiken. Daar heeft hij een 
Ringslangenbroedhoop aangelegd. 
Takken, bladeren etc. Hup, nog een hoop 
paardenmest erdoor en afwachten maar. 
Een paar weken (dus ruim na het 
broedseizoen van de slangen) heeft hij de 
inhoud van de hoop eens goed bekeken. 
Hij constateerde toen dat er in de hoop 
210 uitgekomen eieren zaten 
- Willem-Jan Hoeffnagel 
 
 

Bestuursmededelingen 

 
Financiële zaken 
 
Hopelijk bent u er mee bekend maar alle financiële transacties moeten vanaf 1 Februari 
2014 gedaan worden met het zogenaamde IBAN nummer. Het IBAN rekening nummer van 
de KNNV Afd Gooi is: NL03INGB0000094250. 

 
Het gebruik van dit IBAN nummer betekent dat u bij internetbankieren dit nummer van onze 
KNNV afdeling moet gebruiken. Mocht u nog met overschrijvingskaarten werken dan zullen 
er nieuwe aangevraagd moeten worden die voor IBAN geschikt zijn. U kunt ook de KNNV 
acceptgiro’s gebruiken. Echter deze worden alleen meegezonden met de papieren Convo. 
- Willem-Jan Hoeffnagel (Penningmeester) 
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