Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Natuurgroep Kockengen
Hierbij word je uitgenodigd voor de algemene leden vergadering van de Natuurgroep Kockengen op
vrijdag 29 maart 2018.
Vooraf aan de ALV is er een interessante lezing door Saskia Guldenmond over ringslangen. Volgend
op deze lezing is er zaterdag 30 maart een excursie bij de Reeuwijkse plassen. (Zie info hieronder)
Locatie lezing: basisschool ’t Kockenest, Driestammenweg te Kockengen.
De zaal is open vanaf 19.30 uur, het programma start om 20.00 uur.
Programma
Welkom
Lezing:
Pauze
ALV
Agenda:

De ringslang in Reeuwijk en omgeving door Saskia Guldenmond

1. Secretarieel jaarverslag 2018
2. Financiëel jaarverslag 2018
3. Plannen voor 2019
4. Aantreden nieuw bestuurslid
5. Rondvraag
6. Sluiting

Borrel

Lezing “De ringslang in Reeuwijk en omgeving”
We hebben deze avond Saskia Guldemond uitgenodigd om een lezing te geven. Al sinds jonge leeftijd
is zij gefascineerd door reptielen en amfibieën. Dat begon natuurlijk met schepnetjes en helpen met
het overzetten van padden, maar is al snel uitgegroeid tot (wetenschappelijk) onderzoek naar de
Nederlandse slangensoorten.

Hoewel de giftige adder het meest tot de verbeelding spreekt, en de gladde slang de zeldzaamste van
de drie soorten is, heeft de ringslang een bijzonder plekje veroverd. In samenwerking met de
Werkgroep Ringslangen Zuid-Holland doet Saskia sinds 2013 veldonderzoek naar de ringslangen in en
rond Reeuwijk. In dit drukke recreatiegebied worden al sinds de jaren 90 vele uren besteed aan het
vangen en registreren van ringslangen. Omdat iedere ringslang uniek is kunnen we na jaren
onderzoek veel zeggen over bijvoorbeeld groeisnelheid, verplaatsingen en gebiedsgebruik, maar nog
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niet alle geheimen zijn ontrafeld. In deze lezing zal Saskia de meest bijzondere onderzoeksresultaten
delen, natuurlijk onder begeleiding van de mooiste foto’s.

Excursie “De ringslang in de Reeuwijkse plassen”
Op zaterdag 30 maart gaan we met Saskia het veld in bij de Reeuwijkse plassen om de ringslangen op
te sporen en van hun schoonheid te genieten.
We vertrekken om 09.30 vanaf de Driestammenweg. We starten dan om 10.00 bij het restaurant.
Omdat slangen koudbloedige dieren zijn is het afhankelijk van de temperatuur of we gelijk op pad
gaan of eerst een kopje koffie/thee nemen in het restaurant.
Het maximaal aantal deelnemers aan deze excursie is 12 personen.
De reiskosten bedragen €3.00 per persoon en deze af te rekenen met de chauffeur.
Wil je mee? Stuur dan een e-mail naar ben.van.der.horst@natuurgroepkockengen.nl
We carpoolen zoveel mogelijk. Geef ook aan als je kunt rijden en hoeveel personen er mee kunnen
rijden.
Als de weersvoorspellingen niet goed blijken te zijn voor deze excursie dan ontvang je
zaterdagochtend rond 08.30 een e-mail.

Ben van der Horst
Secretaris
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