In deze nieuwsbrief:

Bekijk de webversie

Gelukkig, een nieuw jaar!
Hallo vrienden KNNV leden. Allereerst de beste wensen en een goede gezondheid voor het
nieuwe jaar. Een nieuw jaar, waarin we, net als in het oude, veel onzekerheden te verwachten
hebben. We kunnen voorlopig geen excursies of vergaderingen plannen.Lezingen via internet?
Gefilmd verslag van excursie's.Dat wil je eigenlijk toch niet.We willen gewoon naar buiten!
Gelukkig kun je dat individueel wel,al kom je dan meer mensen tegen dan normaal. Maar die
genieten ook van de natuur,al is het zonder veel kennis.Ook mooi toch? Voor uw bestuur nu dus
een extra uitdaging om toch de vereniging levendig te houden. Naast de nieuwe ideeën ook
uitdagingen, zoals bestuursvernieuwing en de veroudering. In struinen heeft U er al over
gelezen. Al met al een hele kunst om voor onze leden interessant te blijven.We hopen van harte
dat we jullie binnenkort toch weer kunnen ontmoeten. Binnen of buiten.
Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,
Sander van Vliet
Heeft u het afgelopen weekend ook zo genoten van de
sneeuw? In de Broekpolder was het heerlijk fris. Na een uurtje
wandelen kwam ik met koude handen en een rood hoofd weer
thuis. Veel dieren heb ik niet gezien, maar op het rondje dat ik
eerder in de Struinen deelde, zag ik toch veel koperwieken,
lijsters, sijsjes, vinken en een tweetal kepen. Met de straffe
wind nog in mijn hoofd kon ik toch enorm genieten van deze
prachtige dag. Ik kwam er trouwens achter dat het in heel
2020 niet gesneeuwd had.
Als u op de foto klikt, dan opent een facebookpagina van de Broekpolder in Vlaardingen.
Kennelijk zijn er meer mensen gaan wandelen om te genieten van het weer.

Hierbij wat links naar interessante artikelen. Als u op het
plantje klikt komt u naar een regionaal artikel dat in de Trouw
heeft gestaan.
Hieronder nog veel meer leesplezier:
Ijsvogelwand Schiedam
paddentrek vrijwilligers gezocht
facebook fotopagina van omgeving waterweg

Ondanks dat er door de Lock-down niet veel georganiseerde buitenactiviteiten zijn, valt er toch
nog wel wat te beleven! De KNNV agenda!

Heeft u zelf iets te melden, stuur dan een email naar pr@waterweg-noord.knnv.nl

Aanmelden voor deze nieuwsbrief: Klik hier

Onze Facebook pagina

https://www.knnv.nl/afdeling-waterweg-noord

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u pr@waterweg-noord.knnv.nl toe aan uw adresboek.

