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nieuws

Het jaarlijkse vissenweekend zal 
dit najaar plaatsvinden in het 
oerhollandse polderlandschap 
Alblasserwaard – Vijf 
Heerenlanden in Zuid-Holland. 
Tijdens dit weekend ligt de 
nadruk op het verzamelen van 
zoveel mogelijk gegevens over 
het voorkomen van vissen. Ook 
met het oog op het completeren 

Wedstrijd grensoverschrijdende 
column – RAVON-dag  
10 november 2012

(Foto: Willy van Emmerik) 

Vissenweekend  
21-23 september 2012

van de data voor de Visatlas 
Zuid-Holland. De kosten voor 
het weekend zijn € 70. Kijk 
op www.ravon.nl onder 
Activiteiten bij Vissenweekend 
2012 voor de actuele informatie, 
het programma en de wijze van 
aanmelding. Er is nog plaats!

Martijn Schiphouwer

Floriade

Dick Versteeg stuurde ons 
bijgaande mooie foto’s van 
de inzending Through Animal 
Eyes waaraan RAVON een 
bijdrage levert. Dick heeft 
de foto’s gemaakt vanuit de 
kabelbaan.

Begin juli maakte de 
organisatie van Floriade 
bekend dat er op de helft van 
het seizoen al 1.174.623 tickets 
zijn verkocht. Een enorm 
succes. Inmiddels weten wij 

RAVON is nu twee jaar te 
volgen op twitter via  
@ravon. 8 juni was het zover, de 
1000ste volger meldde zich:  
@hbest1982. Deze gelukkige 

dat de bezoekers zeer te 
spreken zijn over onze 
gezamenlijke inzending. 
De folder Kijk een 
Kikker en de Zoekkaart 
amfibieën zijn zeer populair 
onder de bezoekers en worden 
vaak meegenomen.

Meer info: www.floriade.nl  
U kunt ons ook volgen op  
twitter: @Animal_Eyes

Kris Joosten

volger heeft daarmee een gratis 
jaarabonnement op ons 
tijdschrift RAVON gewonnen en 
uit zijn reactie blijkt dat hij daar 
heel blij mee is.

1000ste volger op twitter

De RAVON-dag zal dit jaar 
plaatsvinden op zaterdag 
10 november 2012 in het 
Linnaeusgebouw van de 
Radboud Universiteit aan de 
Heyendaalseweg te Nijmegen. 
Er wordt hard gewerkt aan het 
programma van deze dag en de 
presentatie van het programma 
zal in oktober plaatsvinden. 

Dit jaar schrijven wij voor het 
eerst een wedstrijd uit. Wie 
schrijft de mooiste column 
over het thema van de RAVON-
dag: grensoverschrijdend. Er 
moet een relatie zijn met onze 
soortgroepen en mag maximaal 

400 woorden bedragen. Een 
jury bestaande uit 3 personen 
(waaronder Ton Stumpel en 
Monica Wesseling) zal de 
inzendingen beoordelen. De 
winnaar wordt bekend gemaakt 
tijdens de RAVON-dag en zal 
dan een prijs ontvangen. Ook zal 
de column op de achterzijde van 
het tijdschrift RAVON worden 
geplaatst. Wil je meedoen, zend 
je bijdrage dan voor 15 oktober 
2012 naar redactie@ravon.nl of 
RAVON, Antwoordnummer 2561, 
6500 VL Nijmegen t.a.v. redactie 
RAVON. 

Kris Joosten


