
 

NIEUWSBRIEF MAART 2021 van KNNV afdeling 
Utrecht: Utrecht, Vleuten-De Meern, IJsselstein, Nieuwegein, Houten, Maarssen, De  

Bilt, Bilthoven, Vianen 

*****************  Nieuwsbrief gekoppeld aan de website ****************** 

*****************  kijkt verder dan de lopende maand ********************** 

De afdeling Utrecht verstuurt het eind van iedere maand een nieuwsbrief naar de leden 

met nieuws en de actuele agenda vanaf de komende maand.  

- Control+Klik op de hyperlink (blauw onderstreepte tekst) bij de afbeelding en je wordt 

naar de website van de afdeling Utrecht geleid waar meer informatie staat over het nieuws 

of de activiteit. Je kunt je in het bericht inschrijven voor deelname aan de activiteit. 

- Je kunt natuurlijk ook direct naar de website van de afdeling Utrecht gaan, en daar 
Agenda, Nieuws en de andere informatie bekijken. https://www.utrecht.knnv.nl 

 

 
 

Helaas: voorlopig nog geen GROEPSactiviteiten wegens corona 

https://www.knnv.nl/utrecht


GEPLANDE ACTIVITEITEN: 

We blijven in de wachtstand tot alle maatregelen voorbij zijn. We houden ons aan de officiële regels. We 

gaan wel door met excursies plannen; op de vernieuwde site kun je actuele informatie over het al dan niet 

doorgaan lezen. 

Let op:  

In ieder geval geldt dat je je (vanwege maximale aantallen) altijd van te voren op moet geven via 

het formulier op de website. Je kunt dan ook bericht krijgen als de activiteit niet door gaat. 

 

 

mrt15 

 

Nieuw: 
Maandagexcursie: 
iedere derde maandag 
vd maand 

mrt18 

 

Rondje Zuilen: twee 
wekelijks een dik uur 
lopen 

 

mrt20 

 

Botanische tuin: met 
de PWG naar de 
stinsenplanten 

 

mrt20 

 
 

Het Aderwinkelpad 
lopen 

apr10 

 

Vogels kijken met de 
KNNV: Bert 
Bospad/Westbroekse 
Zodden 

mei2 

 

Audiotour ‘Groen rond 
de Singel’ excursie 
samen met het IVN 

mei15 

 

Heemtuin Wijk bij 
Duurstede 
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NIEUWS: 

 

CONVO Voorjaar 2021 is uit! 
 

              
Cursus Teleflora voor starters  
door afdeling Delfland 
 
zie ook: 

Plantencursus in 2021 | KNNV | 

Afdeling Breda  

Basiscursus flora (online) 
(floron.nl) start 7 maart! 

 

Audiotour langs de singels 

       
 
Geologische fietstocht Heuvelrug  
en Kromme-Rijngebied 

 

Plantenwandeling binnenstad 
Utrecht 
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