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Gerhard Cadee lid verdienste
Op voorstel van het landelijk bestuur en de redactie van Natura is
op de Vertegenwoordigende Vergadering besloten om Gerhard
Cadee te benoemen tot lid van verdienste van de KNNV vanwege
zijn langdurige en intensieve deelname aan de redactie van
Natura. Hij heeft zich op een bijzondere wijze zeer verdienstelijk
gemaakt voor de landelijke KNNV. Gerhard heeft voor veel KNNV
afdelingen lezingen gegeven en KNNV deelgenoot gemaakt van
zijn uitgebreide kennis en hobby’s. In de redactie van Natura
vormt hij, op zijn eigen zeer bescheiden wijze, het geheugen van
de vereniging. Voorzitter Bart Heijne heeft Gehard op Texel
opgezocht om hem te bedanken en een cadeau uit te reiken.
naar boven

Koninklijke onderscheidingen voor twee KNNV leden
Jan Uilenbroek, lid van KNNV afdeling Gouda, ontving de
Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester E.J.
Nieuwenhuis. Jan is al heel lang een hoofdmotor van KNNV
afdeling Gouda. Hij organiseert sinds 1998 alle lezingen van de
afdeling en zette vele cursussen op en organiseerde midweken.
Ook is hij redacteur van het afdelingsblad de Natuurvriend, was
waarnemend voorzitter, actief met de website, cursussen,
werkgroepen en de afdeling vertegenwoordigen op landelijke
bijeenkomsten van de KNNV en nog veel meer. Daar past een
lintje bij. Jan, van harte gefeliciteerd!
_______________________________________
Ook Ronald van Harxen, lid van KNNV afdeling Oost Achteroek,
ontving een Koninklijke onderscheiding. Ronald zet zich al meer
dan 35 jaar in voor het behoud van de steenuil in Nederland. Hij is
voorzitter van de stichting STONE (steenuilenoverleg Nederland).
In 2016 werd hij tijdens het jaarlijkse International Festival of Owls
in Houston opgenomen in de World Owl Hall of Fame. Al 40 jaar
is hij actief bij de KNNV afdeling Oost-Achterhoek. Ronald, van
harte gefeliciteerd!

naar boven

Lezing Bloemen en insecten niet zonder elkaar
Woensdagavond 26 mei laat Frans van Bussel, KNNV afdeling
Zeist, Heuvelrug, je in een digitale presentatie kennismaken met
de bijzondere relaties tussen bloemen en insecten. En met de
vele ingenieuze manieren en middelen, die de verschillende
bloemsoorten toepassen om insecten te lokken om zo de
bestuiving en bevruchting mogelijk te maken. Maar achter dit
idyllische ruilsysteem, voedsel voor stuifmeel, schuilt een harde
economie van vraag en aanbod .Dit is de grondslag voor allerlei
marketingtrucs: specialisaties in bloemvorm, kleuren en geuren
en bloeitijden en -ritmen. Zonder insecten zouden vele bloemen,
planten en bomen uitsterven of simpelweg nooit hebben bestaan.
Lees meer
naar boven

Natuur in het landschap van Westerwolde
Het boek Natuur in het landschap van Westerwolde is een
gezamenlijke uitgave van IVN Westerwolde-Oldambt en KNNV
afdeling Oost-Groningen. Door 18 auteurs wordt op toegankelijke
wijze over de natuur in Westerwolde geschreven. Hun verhalen
zijn rijk en zeer fraai geïllustreerd waardoor het boek niet alleen
voor natuurliefhebbers aantrekkelijk is, maar voor iedereen die
nieuwsgierig is naar wat er in deze omgeving te vinden is aan
leven. Het boek gaat over zoogdieren, amfibieën, reptielen en
vogels. Ook insecten worden niet vergeten. Minder zichtbaar zijn
planten en dieren die onder water leven, ze worden in het boek
heel fraai in woord en beeld gebracht. Het is werkelijk een
prachtig geïllustreerd boek. Voor KNNV afdeling Oost-Groningen
was het maken het boek de laatste activiteit voor de afdeling werd
opgeheven.
Lees meer
naar boven

Lezing stadsflora Deventer en natuurquiz
Donderdagavond 20 mei neemt Gerrit Hendriksen van KNNV
afdeling Deventer, wordt je in een online lezing door
meegenomen in de Stadsflora van Deventer. Daarna kan je
meedoen aan een natuurquiz, die is samengesteld door Mike
Hirschler van IVN Deventer..
Lees meer
naar boven

Kennisbank KNNV
De nieuwe website van de KNNV biedt nieuwe mogelijkheden
voor de vereniging. Een voorbeeld is de Kennisbank KNNV
afdelingen publiceren jaarlijks tientallen rapporten en publicaties.
Deze rapporten en publicaties zijn het resultaat van de vele
inventarisaties die door de afdelingen worden uitgevoerd. Het
beleid van de KNNV is erop gericht om kennis en ervaring tussen
afdelingen uit te wisselen. We hopen dat de kennisbank hier een
bjdrage aan kan leveren. neem gerust eens een kijkje.
Lees meer
naar boven

Maai Mei Niet
Met Maai Mei Niet geven onze zuiderburen een goed voorbeeld. Iedereen kan meedoen.
Wat moet je daarvoor doen? Vrijwel niets! Door niets te doen kun je een grote bijdrage
leveren aan onze natuur, het klimaat en de biodiversiteit. Doe mee aan Maai Mei Niet en
maai de hele maand mei (een deel van) je tuingazon niet of minder. Hiermee leg je een
rijkelijk buffet aan voor belangrijke beestjes zoals bijen, kevers, vlinders en hommels.
Lees meer

naar boven

Agenda mei en juni 2021
Voorjaar! Door het koude weer van de afgelopen weken komen
de bomen langzaam in het blad en de natuur ontluikt. Voordeel is
dat we langer kunnen genieten van het ontluikende natuurleven.
We blijven nog even dicht bij huis. Gelukkig kan er steeds meer
nu een groter deel van de mensen gevaccineerd is. KNNV
afdelingen plannen allerlei activiteiten, die helaas soms weer
afgelast moeten worden. Volg, een online KNNV lezing, webinar
of cursus. En vergeet niet van de natuur te genieten, Dat kan elke
dag!. Zoek geen drukke plekken op en volg de
coronamaatregelen van de overheid. Blijf actief en gezond en
zorg voor elkaar!

Kijk in de Agenda van de KNNV
Tips:
Nationale Vogelweek 8 t/m 16 mei 2021
Resultaten paddentrek Delfland 15 en 19 mei
Kijk webinar Manifest Groene leefomgeving terug
Basiscursus Veldbiologie
Kijk online KNNV lezingen terug via YouTube
Tweedehands natuurboeken via Twitter
@KNNV2ehandsboek
naar boven

Ode aan de nachtegaal
De nachtegaal is een bescheiden vogel met een onopvallend
verenkleed. Hij laat zich niet snel zien, maar des te meer horen.
Zijn virtuoze zang is door de eeuwen de inspiratiebron geweest
van talloze dichters, musici en kunstenaars.
Literatuurwetenschapper en vogelkenner Dick de Vos duikt diep in
de cultuurgeschiedenis en de symboliek van deze iconische
vogel. Ode aan de nachtegaal’ is een bont boek, vol weetjes en
anekdotes. Zo lezen we over het verband tussen
nachtegalenzang en klaagliederen van de oude Grieken, over
kanaries die nachtegalen imiteren, troubadourspoëzie en de
ondergang van de Katharen, de nachtegaal in de Perzische
mystiek en bij Marie de France, de namen van de nachtegaal in
alle landen waar hij voorkomt, de nachtegaal als kooivogel,
onvindbare recepten voor nachtegalentongetjes, 136 composities
over nachtegalen, en een anti-nachtegaallied uit de vroege
Middeleeuwen.
Lees meer
naar boven

In de kop van Overijssel
Lopen, fietsen en stilstaan
De Kop van Overijssel is Nederland in het klein, een ingewikkelde
optelsom van landschapstypen. Ontdek al wandelend en fietsend
dit fascinerende gebied en zijn unieke landschappen. 'In de Kop
van Overijssel' is een rijk geïllustreerd leesboek voor liefhebbers
van natuur- en cultuurhistorie. Met inspiratie voor mooie wandelen fietsroutes. In de Kop van Overijssel ligt een
laagveenmoerasgebied dat in Noordwest-Europa zijn weerga niet
kent: een labyrinth van hooi- en rietland, plassen, sloten en
vaarten, moerassen en moerasbossen, gevormd door turfstekers,
vaarboeren, vissers, kooikers en rietsnijders.De auteur wandelt,
fietst door dit unieke gebied en staat vooral veel stil: wat zie ik en
waar komt het vandaan?
Lees meer
naar boven

Beste lezers,
Dit is mijn 95e en laatste nieuwsbrief, want per 1 juli 2021 stop ik met mijn werkzaamheden
bij de KNNV. Met veel plezier heb ik deze KNNV nieuwsbrief in 2014 opgezet en sinds die tijd
mogen verzorgen. Enkele jaren hebben Matti van Wifferen en Josje Henkelman mij daarbij
geholpen. Van 2500 abonnees bij de start, zijn het er nu 6800 en vormt de nieuwsbrief een
mooie aanvulling op de website en het verenigingsnieuws in Natura.
Vriendelijke groet, Yvonne van Putten
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