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Overname promotie en verkoop

Hade Rijvers

Ik vind het zelf erg leuk om mensen

enthousiast te maken voor deVWG, vooral

omdat ik zelf ontdekt heb hoe ontzettend leuk

vogelen is. Er zijn zoveel (vooral kleine)

dingen die mensen niet weten, zoals gedrag

van vogels maar ook de vele soorten en vooral

ook schitterende vogels die wij in Nederland

hebben. Ondanks het feit dat we maar een

klein koud kikkerlandje zijn!
Door op allerlei evenementen te staan die met

de natuurte maken hebben, word je als ver-

eniging bekenderbij de mensen en zodoende

kan je ze enthousiast maken voor het werk van

de Vogelwerkgroep. Met het verkopen van

boeken en andere producten maak je het voor

mensen aantrekkelijker om naar de kraam toe

te komen en zo raak je ook gemakkelijker aan

de praat met mensen en kan je ze eventueel

enthousiast maken voor de Vogelwerkgroep.
Ik ben in het afgelopen jaar een aantal keren

met Bertus mee geweest en heb de promotie-
kraam met veel plezier gedaan. De mogelijk-

heidom vogelboeken ofandere producten te

bestellen blijft bestaan, maar zal dan ook via

mij lopen, (zie adresgegevens hieronder)

Hierbij wil ik natuurlijk Bertus nog hartelijk
bedanken voor al het werk dat hij in de

afgelopen jaren voor de promotiekraam heeft

gedaan.

Mochtener nog mensen zijn die mij af en toe

willen assisteren, dan hoor ik dat graag!

Hade Rijvers (035-6923110 / 0624526918, hriivers@ziggo.nl)

Sinds 1 januari heb ik, Hade Rijvers, de

werkzaamheden van de promotiekraam van

Bertus van den Brink overgenomen. Ik ben

vanafjuni 2006 lid van de VWG.

Toen ik lid werdwist ik niet dat de vogel-

werkgroep zo actief is. Na een aantal keren

met veel plezier de vogelherkenningscursus

gedaan te hebben raakte ik ook meer bekend

met de andere leden. Zodoende kwam ik

Bertus natuurlijk ook regelmatig tegen, hetzij

bij de cursus, excursie of bij een evenement.


