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DE AFDELING
CORONA tm 14 januari 2022
De restricties die door het RIVM zijn uitgevaardigd worden ook door ons nageleefd.
Vergaderingen zullen via zoom plaatsvinden. Wandelen buiten kan met max. twee
personen en daarom vervallen onze gezamenlijke activiteiten.

SUBSIDIE ontvangen
Onze club heeft van het Rotterdams Milieucentrum €1.500,- subsidie ontvangen!
Hiermee kunnen we de opstartkosten van onze vereniging betalen. Dank aan RMC!

# Ledenvergadering dinsdag 7 december 2021
Tijdens deze vergadering zijn minutieus de statuten van de vereniging besproken. Ook
hebben we over de inhoud van enkele statuten gestemd. Notulen zijn opgemaakt door
Karin.
NB. Onze voorstellen voor statutaire wijzigingen zijn geaccordeerd door het landelijk
bestuur KNNV. Dezelfde statuten zijn vervolgens voor commentaar aan de notaris
voorgelegd. Haar opmerkingen ontvangen we begin 2022.
#Feestelijke statuten accordering voorafgaande aan de nieuwjaarswandeling
op 16 januari! Tot dan!

WEBSITE actief
Nog geen maand online en onze website is al behoorlijk gevuld! Volg nieuws en onze
activiteiten op rotterdam.knnv.nl.
Belangrijke wetenswaardigheden mail je naar Karin via webmaster@rotterdam.knnv.nl

GEZOCHT secretaris
Voor deze functie zoeken we één (of twee) meer/potige leden die met kleur en verve de
spil van onze vereniging gaat vormen. Je doet heel veel contacten op, in en extern onze
vereniging. Eén van de leuke taken is het verzorgen van deze nieuwsbrief :-). Zin an?
Dat horen we graag via natuurlijkrotterdam@knnv.nl
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We wensen iedereen ‘n ervaringrijk 2022!

Foto: sannetje

AGENDA

ACTIVITEITEN
Voor alle activiteiten geldt: leden KNNV Natuurlijk Rotterdam gratis; niet leden € 5,-.
Opgeven bij natuurlijkrotterdam@knnv.nl
> VERVALT #zo 19 december: Eiland van Brienenoord / Getijdenpark door Karin
> VERVALT #wo 29 december 2021: Bloemen in Bloemhof door Celeste
Zelf waarnemen en krijten kan natuurlijk wel! Wat is nu leuker dan lekker buiten
zijn en tekenen op straat?! Lees meer hier
#17 februari 2022: Crezéepolder door Hans
#5 maart 2022: Brabantse Biesbosch door Hans
#15 maart 2022: Dordtse Biesbosch Tongplaat door Hans
>Lever je na een activiteit een kort verslag plus beeldmateriaal in voor de website,
nieuwsbrief en het jaarverslag! Dank! Zie voor meer activiteiten rotterdam.knnv.nl
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STUDIEREIS
# 3 - 9 juli 2022: Een week in de wereld van de insecten
De dagen zijn gevuld met excursies in verschillende biotopen en instructies over
verschillende vangmethoden. Verschillende groepen insecten komen voorbij en de eerste
stappen bij het determineren worden gezet. Verblijf: Stayokay, Gorssel. Lees meer hier

VERGADERINGEN
#11 januari, 20u: Ledenvergadering @ zoom. Vaststellen van de statuten van onze
vereniging
#16 januari, 13u: Korte ledenvergadering, vaststellen van de statuten, notulen
+ nieuwjaarsborrel / wandeling. Organisatie: Celeste, Edith
#25 januari, 20u: Activiteitenvergadering. Activiteiten 2022, begroting

OPROEP activiteiten
Heel graag ontvangen we jouw voorstellen voor activiteiten! Wil je de Landtong
onderzoeken, adelaars spotten, enz., enz.. Doen! Soms benaderen hiervoor we een
al bestaande organisatie: om een bepaald onderzoek te doen en meteen de initiator te
leren kennen. Zo leren we de voor ons onbekende, groene parels in Rotterdam kennen
en vergroten we ons netwerk. Én ontmoeten we andere geïnteresseerden die wellicht lid
van onze club willen worden. Vraag het formulier op bij natuurlijkrotterdam@knnv.nl

GEWEEST

# Kralingse Bos: zaterdag 4 december
De sfeer in het bos was fantastisch. We ervoeren de magie van de oude bomen, de
geuren en kleuren van het herfstbos en de natuur die vertraagt en in rust gaat. Celeste
vertelde veel over de historie en ontwikkeling van dit oude gedeelte van het bos, de
oude bomen en het belang van de bodem met haar diversiteit aan dieren.
Verkenners: Celeste en Edith. Lees meer hier

# Wereld Bodem Dag: zondag 5 december
Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het belang van een gezonde
bodem. De KNNV Natuurlijk Rotterdam roept de gemeente Rotterdam op om
natuurinclusief beleid te voeren bij bouwprojecten en bij festivals.
Lees meer hier
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Bodemdierendagen 2021: Spinnen winnen fotofinish van pissebedden!
Zie de Bodemdieren Top 3 hier

TIPS

Heb je een tuin en woon je in Kralingen-Crooswijk, Prins Alexander, Rotterdam Centrum,
Middelland, Nieuwe Westen, Noord, Overschie, Hillegersberg-Schiebroek? Maak gebruik
van subsidie voor vergroenen van jouw tuin. Hoogheemraadschap Schieland en
Krimpenerwaard heeft dit jaar nog een bedrag van € 74.000,- beschikbaar voor
vergroening i.v.m. klimaatadaptatie. Lees meer hier

WAARNEMINGEN

Graag ontvangen we jouw natuurervaringen, bij voorkeur met een foto!
Meld je je waarnemingen zelf via www.waarneming.nl? Stuur daarna je waarnemingen
naar natuurlijkrotterdam@knnv.nl. Als je de (latijnse) naam niet weet, ook prima,
stuur maar op!
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# WAARNEMINGEN dd 24 november, Kralingse Bos
Zie verder hier en hier

Deze nieuwsbrief wordt onregelmatig gepost.
Graag ontvangen we tips, berichten en waarnemingen.

Deel jouw kennis en ervaringen!
Stuur ze naar natuurlijkrotterdam@knnv.nl

Deze nieuwsbrief mag je delen

VRAAG HET INSCHRIJFFORMULIER AAN
natuurlijkrotterdam@knnv.nl

-------

Afmelden voor deze nieuwsbrief doe je via natuurlijkrotterdam@knnv.nl

Natuurlijk Rotterdam is een actieve natuurvereniging.
Geef ons draagvlak met jouw lidmaatschap.
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