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Verenigingsnieuws: Public relations

Jan Glas

Al vroeg in het jaar, 2 febr., werd

samen met andere verenigingen een

weidevogelavond gehouden in "De Tref-

koel", waarbij we voorlichting hebben

gegeven over nestkastjes en het ge-

bruik van wildredders en nestbe-

schemers. Een volledig verslag van de

succesvolle avond staat in De Grauwe

Gors no. 1 van 1984.

Enige tijd later waren we op uitnodi-

ging van het I.V.N. samen met de

Milieufederatie present op de Voor-

jaarsbeurs in de Martinihal. Ook hier

voorlichting over het beschermen van

weidevogels. Op een van zoden aange-

legd weilandje stond o.a. een volle-

dige cyclcmaaimachine met daaraan be-

vestigd een wildredder. Erg veel be-

In 1984 is een aantal mensen van onze

vereniging in de weer geweest met het

geven van voorlichting, tips, informa-

tie, verkoop van Vogelbeschermings-

artikelen, enz.

Hierbij een kort overzicht.
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langstelling, ook uit de hoek waarcm

het eigenlijk draaide ; de landbouw.

Met allerlei mensen raak je in ge-

sprek; twee oude dames (opgeteld +150

jaar) lagen op hun knieën in het gras

de wildredder te bestuderen, verrukt

waren ze. Een uurtje eerder in het

programma "Vroege vogels" was het ap-

paraat aan de orde geweest en nu zagen

ze hem hier live.

Cp 2 juni werd te Lauwersoog een

Greenpeace manifestatie gehouden. We

verkochten daar artikelen uit de

Vogelbeschermingswinkel.

Zaterdag 22 en zondag 23 september
showden en verkochten we op de Hortus-

dagen te Haren. Door de enorme drukte

-6500 bezoekers- is het geven van

voorlichting over vogels in ruime zin

misschien niet helemaal uit de verf

gekcmen. De verkoopresultaten waren

buitengewoon: opbrengst + f 700.-,

uitverkocht. Een batig saldo van f

153.91 is in overleg geschonken aan

het Comité Bescherming Trekvogels.

Jan en Geke Hoving, Klaas Koning, Kees

Bakker en Froukje Glas: hartelijk

dank.

Cp de wildredder van de heer R. Horst

uit Paterswolde wil ik tegen het eind

van dit weidevogeljaar nog terugkomen.

Door het promoten o.a. op de weide-

vogelavond is de belangstelling voor

de wildredder enorm toegencmen. Ik heb

daar erg veel goede contacten aan

overgehouden zowel onder veehouders,

jagers als mensen uit de vogelbescher-

mingshoek. Een dikke tweehonderd wild-

redders zijn er, verspreid over het

gehele land, dit jaar verkocht. Bij
dit aantal kant nog 30% die door par-

ticulieren zijn nagemaakt en voor het

seizoen 1985 heb ik nu al erg veel be-

stellingen binnen.

Nog een opmerking over bijgaand ver-

spre idingskaartje: onder instanties

vallen b.v. Vogelbescherming, S.B.B.,
e.d.

Vogelbescherming heeft in één keer 22

apparaten gekocht en over alle provin-
cies via de Stichtingen Landschaps-
onderhoud verdeeld. Deze wildredders

worden gratis aan veehouders uitge-
leend cm te proberen.
De heer Horst wensen we ook voor de

kanende jaren veel succes.


