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Werkcontactavond nieuwe stijl

Een korte vooruitblik. Op 14 ja-

nuari staat de werkcontactavond

in het teken van het voorjaars-

overleg van de subgroep Avi-

fauna. Dit is de bijeenkomst

waar alle inhoudelijke werkplan-

nen voor het komende jaar aan

de orde komen. Waar gaan we

inventariseren? Hoe staat het

met het weidevogelonderzoek?
Welke tellingen zijn nuttig? Inte-

ressant voor gevorderden, maar

zeker ook voor beginnende vo-

gelaars.

Op 11 februari vertellen Mare

van Houten en Dick Jonkers al-

les over de komende grote

broedvogelinventarisatie langs
de Gooimeerkust. Ook hier

geldt: iedereen van harte wel-

kom.

Op 11 maart is het thema;

Mystery Birds. Frank Helmann

en Philip Friskorn testen met be-

hulp van dia’s uw parate vogel-

kennis. Ook dit is een avond die

zowel voor beginners als voor

gevorderden leuk is. Neem wel

een vogelgids mee.

De programma’s voor de vol-

gende werkcontactavonden lig-

gen nog niet vast. Maar er zijn

wel al vele ideeën. Nestkasten

timmeren, vetbollen maken,

braakballen uitpluizen: het kan

allemaal. Wie meer wil weten,

tips heeft of zelf eens een pro-

gramma wil organiseren is van

harte welkom. Bel dan even met

Joke van Velsen (035-5418804).
De details van de

werkcontacavonden zijn te vin-

den in het programmma, ach-

terin deze Korhaan.

De traditionele werkcontact-

avond van de vogel werkgroep

was volgens het bestuur toe aan

vernieuwing. Vroeger was de

maandelijkse werkcontactavond

een ontmoetingspunt van vele

leden, maar door allerlei oorza-

ken is de belangstelling lang-

zaam maar zeker terug gelopen.

Vroeger was er tijdens de

werkcontacavonden altijd van

alles en nog wat te doen. Vanaf

nu zal weer gepoogd worden om

tijdens iedere werkcontactavond

een interessant programma te

hebben. Voorwaarde hierbij is

wel dat de nadruk moet liggen

op werken in het belang van de

vogels. Uiteraard moet er naast

dat werken ook ruimte zijn voor

ontspanning.


