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De NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuur) viert op zaterdag 
26 september 2020 haar honderdjarig bestaan met een reünie 
en feest. Dit feest zal plaatsvinden in Hogeschool Larenstein 
in Velp. Voor dit gouden jubileum staan er speciale onderdelen 
op het programma, waaronder het lanceren van een boek over 
honderd jaar NJN. Meer informatie over de reünie zal binnenkort 
te vinden zijn op www.njn.nl/reunie. Alle oud-leden zullen in 
voorjaar 2020 een uitnodiging krijgen per mail of post. 
Al een eeuw lang brengt de NJN jongeren bij elkaar met 
interesse in veldbiologie. Op kampen en excursies in binnen- en 

Honderd jaar NJN

Datum Aanvang Locatie Titel

maart 2020 13.00 u Divers Broeihopen opzetten of omzetten

22-03-2020 13.00 u Hekendorp Ringslangexcursie

18-04-2020 09.30 u Twello Amfibieën poelenexcursie

09-05-2020 09.30 u Ubbergen Amfibieënexcursie 't Zwanenbroekje

14-11-2020 09.30 u Nijmegen RAVON-dag

Er zullen de komende maanden weer veel excursies en andere activiteiten gepland worden: kijk voor actuele informatie op 
de activiteitenpagina op de RAVON website!
Wilt u uw activiteit(en) opnemen in deze nieuwsbrief, geef dit dan door aan de redactie: k.joosten@ravon.nl

Activiteitenoverzicht

Jaarlijks organiseert RAVON rondom Hemelvaart het  
4 dagen durende reptielen en amfibieën inventarisatieweekend. 
In 2020 gaan we naar Noord-Brabant! Onze standplaats is 
Loon op Zand, van 20 t/m 24 mei. Gegevens verzamelen en 
kennisoverdracht, daar draait het natuurlijk om. We gaan in 
kleine groepen naar zowel gebieden waar bijzondere soorten 
voorkomen als naar gebieden waar weinig over bekend is. ‘s 
Avonds zijn er excursies, lezingen en kun je meedoen met de 
traditionele soortenquiz!
Het weekend is voor iedereen met passie voor amfibieën en 
reptielen. Ook als je weinig ervaring hebt, nodigen we je van 
harte uit om mee te gaan en meer te weten te komen over 
reptielen en amfibieën. Aanmelden kan vanaf 12 april via 
onderstaande site, op deze pagina vindt je ook de verslagen 
van voorgaande jaren.
www.ravon.nl/Hemelvaartweekend

Het vissenweekend van 2020 strijkt neer in het mooie 
Overijssel! In het weekend van 2 t/m 4 oktober gaan wij vanuit 
Hellendoorn op pad om verschillende interessante gebieden 
te inventariseren. Diverse watertypen komen aan bod: van 
dichtbegroeide sloten en meanderende beken tot aan kleine 
rivieren en laagveenmoeras. De vismethoden die worden ingezet 
zijn: schepnetvissen, zaklampvissen, zegenvissen en mogelijk 
snorkelen en duiken. Voor mensen die geen eigen waadpak of 
schepnet hebben wordt extra veldmateriaal meegenomen.
Iedereen is welkom op dit gezellige en leerzame weekend: 
van jong tot oud en ervaren vissers tot mensen die voor het 
eerst kennis willen maken met de prachtige wereld onder het 
wateroppervlak. Meer informatie over het vissenweekend in 
2020 en de wijze van aanmelden staat op onderstaande site. Op 
deze pagina vindt je ook de verslagen van voorgaande jaren.
www.ravon.nl/vissenweekend

RAVON weekenden 2020

buitenland worden vogels, insecten, planten, zoogdieren en het 
zeeleven bewonderd. Alle activiteiten worden door de leden zelf 
georganiseerd. De NJN is daarmee een unieke vereniging in het 
Nederlandse verenigingenlandschap.

Heeft u interesse om dit evenement bij te wonen of wilt u meer 
informatie over de reunie? Neem dan contact op via reunie@njn.
nl of via Renske Hoekstra, 06-44678893.

Renske Hoekstra

Reünie 26 september 2020
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