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Oproep tot medewerking aan de Nationale Vogelweek

De strijd om het belang van natuur en landschap met het huidige kabinet vraagt om

onze volle aandacht en inzet. Vogels hebben vrijwel ieders belangstelling en kunnen

daarom gebruikt worden om aan te geven hoe belangrijk zij samen zijn met de overige
flora en fauna voor een leefbaar en beleefbaar Nederland.

SOVON en Vogelbescherming geven zelf het

goede voorbeeld door het organiseren van

enkele evenementen en enkele tientallen

excursies. Zij dragen zorg voor persberichten

en andere communicatiemiddelen. Alle door

hen en anderen opgezette activiteiten worden

vermeld op de speciale website

www.vogeiweek.nl. Lokale activiteiten en de

daarmeeoptredende publiciteit kunnen leiden

tot meer contacten en leden.

Wat kunnen wij gaandoen?Voorbeelden zijn

er te over. Excursies in de eigen

woonomgeving door de bebouwing van stad en

dorp, (stad)park of begraafplaats. Daarbuiten

door andere leefgebieden. Een vogelspeurtocht
voor kinderen.Vogels kijken met een aantal

telescopen. Al dan niet een lezing vooraf in

een clubgebouw of buurthuis. Zo zijn er nog

wel meer mogelijkheden te bedenken door

inventieve leden.

Hierbij vragen wij onze leden iets te

organiseren. Dat kan alleenof samen met

anderen. Ook andere ideeën danhierboven

genoemd zijn welkom. Joke van Velsen en

Michel van Vlaanderenhebben zich bereid

verklaard om als coördinatoren op te treden. Er

is een speciaal e-mailadres bij de

Vogel werkgroep voor alles wat te maken heeft

met de Nationale Vogelweek. Daar kan men

zich opgeven: vogelweek@vwggooi.nl.

Wie durven deze uitdaging aan?

Het vooijaar is de tijd om er op te uit trekken

en mensen kennis te laten maken met vogels

door naar ze te kijken, er naar te luisteren en er

daardoorvan te genieten. Om de publieke

bewustwording te stimuleren organiseren

Vogelbescherming Nederland en SOVON

Vogelonderzoek Nederland van 12 t/m 18 mei

de Nationale Vogelweek. Het doel van deze

activiteit is het vergroten van het draagvlak

voor en betrokkenheid bij natuur in het

bijzonder voor bescherming van vogels en hun

leefgebieden. Zij hopen dit te realiseren door

samen met vogel werkgroepen,

terreinbeheerders, NME-centra, etc.

vogel(kijk)activiteiten op touw te zetten.

Hiervoor doen zij ook een beroep op onze

Vogelwerkgroep.


