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KNNV Woerden  
Nieuwsbrief november-december 2022 
Digitale nieuwsbrief van de KNNV Woerden  
Redactie Ank van Brakel en Wiebe Kreton 
 
 
Van de redactie 

 

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar met 

een overzicht van de laatste activiteiten van 

2022 en een korte vooruitblik voor begin 

2023. 

Jammer, maar onze activiteten worden de 

laatste tijd minder goed bezocht.  

Voor de interactieve lezing van Debby 

Doodeman over haar boek “Vogelaars (nooit) 

uitgevogeld” op dinsdag 29 november in Het 

Baken is maar een handjevol aanmeldingen. 

Dat is jammer. Je kunt je nog aanmelden bij 

Ank. Zie verderop in het proramma. 

 

 

Programma  

november/december 2022 

 

KNNV Tentoonstelling 
“DUURZAAM VAN NATURE”  

De tentoonstelling in NMECentrum InBredius 

is verlengd t/m 12 februari. 

 

 
 

 

 

 

Tijdens de openingstijden van het Centrum 

op zondag van 13.00 tot 16.00 uur is er een 

KNNV lid aanwezig om evt. uitleg te geven en 

vragen te beantwoorden. We kunnen voor de 

zondagmiddag dus weer KNNV-ers gebruiken 

die dit willen doen. Aanmelden bij Ank van 

Brakel via n.h.secretaris@woerden.knnv.nl 

  Op zondag 6 november werd er voor de 

kinderen een workshop mozaïek maken 

gegeven door Mirjam Legters, een van de 

deelnemers aan de tentoonstelling.  

Op zondag 11 december wordt deze 

workshop nogmaals gegeven. Opgeven via 

Agenda - NME-Centrum InBrediusNME-

Centrum InBredius.  

 

 

Vrijdag 18 november  
Workshop Waarnemingen.nl 

20.00 uur NME Centrum InBredius. 

  Slechts 8 personen hebben zich aangemeld 

voor de workshop Waarneming.nl. De 

bedoeling is wat meer vaardigheden te 

krijgen bij het invoeren van waarnemingen 

maar ook de mogelijkheden die je met 

waarneming nog meer kunt. Er zijn nog 

plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via    

wiebe-kreton@hetnet.nl 

 

 

Maandag 21 november  
Planten- en Insectenwerkgroep.  

19.30 uur NME Centrum InBredius.  

  Op het programma staat minicursus 

insecten en enkele andere door leden 

ingebrachte bijdragen. Ook niet leden zijn 

van harte welkom, aanmelden bij 

koosvanbrakel@ziggo.nl 

Sneeuwklojes op Landgoed Linschoten  ©WiebeKreton 

mailto:n.h.secretaris@woerden.knnv.nl
https://inbredius.nl/calendar/
https://inbredius.nl/calendar/
mailto:wiebe-kreton@hetnet.nl
mailto:koosvanbrakel@ziggo.nl
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Dinsdag 29 november  
20.00 uur Het Baken Interactieve lezing 

door Debby Doodeman.  

  De aanleiding is haar boek “Vogelaars 

(nooit) uitgevogeld”. De uitnodiging heeft u 

op 1 november ontvangen. Aanmelden graag 

uiterlijk 21 november bij Ank van Brakel 

n.h.secretaris@woerden.knnv.nl 

Debby Doodeman 

 

3 of 4 december  
Struinen?? 

  Alle leden van de struingroep hebben een 

brief ontvangen van Marianne de Wrede, 

coördinator van de struingroep. We wachten 

de reacties hierop af. 

 

Maandag 5 december  
vogelwerkgroep  

I.v.m. de verjaardag van de goed heilig man 

geen bijeenkomst. 

 

Zaterdag 10 december  
Paddenstoelenwerkgroep 

09.30 uur NME Centrum InBredius. 

De werkgroepleden hebben een uitnodiging 

via de mail ontvangen. 

 

Maandag 19 december  

Geen bijeenkomst van de Planten- en 

Insectenwerkgroep. 

 

Werkochtend  

op Landgoed Linschoten 
Zaterdag 17 december 

  De werkgroep is in november weer gestart 

met de werkochtenden op Landgoed 

Linschoten, 15 deelnemers waren deze 

morgen aanwezig. We hebben gewerkt in een 

hakhoutperceeel om achterstallig onderhoud 

weg te werken en daar weer licht in te 

brengen. Na afloop was er soep met brood 

voor alle harde werkers bij de werkschuur.  

We gaan verder op de zaterdagen 14 

januari, 11 februari en 11 maart. Ook 

meedoen? Meld je dan aan bij Wiebe Kreton: 

wiebekreton@hetnet.nl 

 

 

Eindejaars Plantenjacht  
  Wat is er leuker dan samen de natuur te 

ontdekken? Een korte wandeling tussen 29 

december 2022 en 3 januari 2023 ergens 

in de gemeente Woerden. FLORON 

organiseert deze winter voor de achtste maal 

de Eindejaars Plantenjacht in een 

ogenschijnlijk onmogelijke periode: midden in 

de winter. Van Kerst t/m 3 januari gaan 

plantenliefhebbers overal in Nederland op 

zoek naar bloeiende planten. We zijn 

benieuwd hoeveel verschillende planten er 

dan nog in bloei staan en welke bloeiende 

plant het meest wordt gezien. 

Jij kunt ook meedoen! KNNV Woerden doet 

dit jaar voor de zesde keer mee. In december 

gaat er nog een e-mail uit met datum, tijd en 

vertrekpunt.   

 

 
Rode klaver bloeiend op 30 december 2021  

 

Programma 2023 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst in 

InBredius 
Zondag 8 januari 2023 vanaf 16.00 uur 

  Nieuwjaarsbijeenkomst in NME Centrum 

InBredius. De besturen van InBredius, 

Landgoed Bredius, KNNV en IVN nodigen u 

van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.  

Een mooie gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten.  

 

Woensdag 11 januari  
KNNV Nieuwjaars-sneeuwklokjes-

wandeling op Landgoed Linschoten 
 Niet op een zaterdag maar op woensdag 11 

januari gaan we op excursie achter het 

monumentale hek van Landgoed Linschoten. 

Er bloeien dan miljoenen sneeuwklokjes.  

  Verzamelen op de parkeerplaats van het 

landgoed aan de M.A. Reinaldaweg, bij de 

rotonde tegenover ”Linschoten Dorp”.  

mailto:n.h.secretaris@woerden.knnv.nl
mailto:wiebekreton@hetnet.nl
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Daar vertrekken we om 13.30 uur en zijn 

omstreeks 16.00 uur weer terug.  

  Houd rekening met de weersgesteldheid, bij 

nat weer kan het parkbos nat en modderig 

zijn. Aanmelden bij Ank van Brakel: 

n.h.secretaris@woerden.knnv.nl  

 

Zaterdag 14 januari  
Werkochtend op Landhgoed Linschoten 

Zie ook 17 december. 

 

Midweek van maandag 22 mei 

t/m vrijdag 26 mei 2023 
  Voor de derde keer gaan we naar Drenthe. 

We verblijven in de groepsaccommodatie 

Orvelterhof in Orvelte. Deze accommodatie 

heeft kamers voor twee personen met eigen 

douche en toilet. 

We maken voor dinsdag, woensdag en 

donderdag een programma. Je bent niet 

verplicht om hieraan deel te nemen. 

Er wordt gezamenlijk gekookt. 

  De kosten voor deze midweek bedragen 

€150,00 p.p.. Dit zijn de kosten voor het 

verblijf en avondeten vanaf maandag t/m het 

ontbijt van vrijdagochtend. 

  We hebben nog plaats voor 3 personen. 

Heb je zin om deze midweek mee te gaan, 

meld je dan aan bij Ria van Beers 

ria.van.beers@hetnet.nl. Ria kan ook verdere 

informatie geven. 

 

 
Foto Groeps-accomodatie Orvolterhof 

 

Zeer geslaagde  

Zus-en-zo-avond 
Op vrijdag 4 november hebben we na een 

lange tijd weer een zus-en-zo-avond 

gehouden. Er waren 24 leden aanwezig. We 

hebben een filmpje gezien van Mariëtte 

Vossen en Jos de Landmeter, het uitvliegen 

van jonge koolmezen. Koos van Brakel en Jan 

Nap hebben foto’s laten zien van de 

Markerwadden en met Rita Verkerk hebben 

we haar reis naar Schotland, die zij in 

september gemaakt heeft, bekeken. 

Het was een zeer geslaagde en gezellige 

avond. De volgende avond staat gepland voor 

vrijdag 3 februari. We horen graag wie er 

die avond iets wil laten zien en aanwezig is. 

 

Jan Vermaat 1939 -2022 
Afgelopen week las ik het bericht dat Jan 

Vermaat op 83 jarige leeftijd is overleden. 

Jan was een kunstenaar en maakte prachtige 

beelden. Hij kon ook heel goed tekenen en 

schilderen.  

Jan is echter ook lang lid van onze afdeling 

geweest. In 2000 is hij naar Friesland 

verhuisd, tot die tijd was hij lid van onze 

KNNV afdeling. 

 

 
In het archief van Koos vonden we deze foto van 

Jan Vermaat, rechts op de foto, samen met Wiebe , 

Carla en Marc tijdens het KNNV weekend in Berkel-

Enschot, juni 1990. 

Ank 

_________________________ 

 

Nieuwsbrief vanaf januari a.s. 
Vanaf januari gaan we over op een 

nieuwsbrief met alleen de agenda voor de 

komende maanden. En actuele bijdragen die 

niet kunnen wachten tot een later tijdstip. 

 

Daarnaast verschijnen alle bijdragen van 

onze leden en verslagen voortaan alleen in 

Fluitenkruid. Wij denken dat het daardoor 

weer wat overzichtelijker wordt.  

Dus maandelijks een agenda en eens per 

kwartaal een Fluitenkruid. Een uitzondering 

zal er best eens gemaakt worden. 

 

mailto:n.h.secretaris@woerden.knnv.nl
mailto:ria.van.beers@hetnet.nl
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Deelname aan 

activiteiten/excursies  

Ondanks dat we vaak denken dat corona er 

niet meer is weten we ook dat corona nog 

steeds aanwezig is. Houd daar rekening mee. 

 Houd onderling voldoende afstand. Heb je 

aan corona gerelateerde klachten kom dan 

niet.  

 Reis naar excursies op eigen gelegenheid. 

 Wil je toch met elkaar meerijden dan moet 

je dat zelf onderling regelen.  

 En vergeet niet de autokosten met elkaar te 

delen. De ANWB routeplanner geeft een 

goede indicatie van de benzinekosten.  

 

 

 

Jouw stukje in Fluitenkruid 

Om elk kwartaal een Fluitenkruid te maken 

hebben we input nodig en dan het liefst van 

onze leden. Heb je iets leuks meegemaakt, of 

een bijzondere waarneming gedaan, of is je 

iets opgevallen in de media, of ben je 

enthousiast over een mooi gebied waar je 

bent geweest, of heb je mooie foto’s 

gemaakt, deel het met ons..  

Kopij voor Fluitenkruid naar 

redactie@woerden.knnv.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mailadressen van de werkgroepen 

KNNV Woerden 

 

Vogelwerkgroep:  

 vogels@woerden.knnv.nl 

Planten- en insectenwerkgroep: 

planten-insecten@woerden.knnv.nl 

Paddenstoelenwerkgroep: 

paddenstoelen@woerden.knnv.nl 

Struingroep: 

struinen@woerden.knnv.nl 

Werkgroep Landschapsbeheer: 

wiebe-kreton@hetnet.nl 

Weidevogelwerkgroep Woerden: 

weidevogels@woerden.knnv.nl 

Werkgroep Groene Rotondes en Bloemrijke  

Bermen: nog geen e-mailadres 

 

Website KNNV Woerden:  

https://woerden.knnv.nl 

 

 

 

KNNV Woerden 
Vereniging voor veldbiologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sneeuwklokjes en wrangwortel, 

Landgoed Linschoten ©WiebeKreton 
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